ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ԵՎ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
սովորող ուսանողների համար
(Առկա ուսուցում)

ԵՐԵՎԱՆ – 2019

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՊՀ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
..............................................................................................................

3

ԲԱԺԻՆ II.
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ .................................................................................................................. 20
2.1.«Արաբագիտություն»............................................................................................................................21
2.2.«Իրանագիտություն............................................................................................................................150
2.3.«Թյուրքագիտություն»........................................................................................................................298
2.4.«Ադրբեջանագիտություն».................................................................................................................446

ԲԱԺԻՆ III.
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ...................................................................................................... 572
3.1. «Կիրառական արաբագիտություն»................................................................................................572
3.2. «Իրանական պատմաբանասիրություն»........................................................................................617
3.3. «Թյուրքական պատմաբանասիրություն».....................................................................................661

2

I ԲԱԺԻՆ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԿԱՐԳ
(Հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ.
մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում)

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 մագիստրո3

սի կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։
2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական
կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգ»-ի:
2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ
քննությունների թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:
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

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։

4

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 գնահատում-

ների 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։

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝
ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև
ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկաց5

ման 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 բաղադրամա2

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:

6

սերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ 1

Քընթ 2

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

10

10

20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:

3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում
նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի
(փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի
թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում
նշանակվում է «0» միավոր։

3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե
կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:

3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական 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
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Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:
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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
իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս
հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը
կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:

3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է պահպանեն քննական
տետրում ներկայացված պահանջները։

3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունները հանձնելուց հետո, եթե ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ
բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:

3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/ քննություններ ուսանողը համապատասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ:

3.3.10.

Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները
հեռավար ձևով կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:

3.4. Գնահատման սանդղակը

3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կի8

րառվում 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
գրանցվում և կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։

3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը
ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները`
 գումարային կրեդիտներ,
 գնահատված կրեդիտներ,
 վարկանիշային միավորներ,
 միջին որակական գնահատական։

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

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

։
i

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

i

¶ ³ñ¹i

,

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

4.

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին
տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։
4.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ 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):
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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 06.07.2017 թ. 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,
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ (կամ այլ ուժային կառույցների)
պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել
մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները
ևս 2 անգամ:
(4.10 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 11.04.2019 թ. թիվ 9/8.2 որոշմամբ):
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
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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,
- 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 ավարտելուց 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:
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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 կարգը»,
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 ձևերի),
դասընթացի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

7.

Առցանց դասընթացի կազմակերպումը

7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ
կարող են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:
7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն ստանալու համար:
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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, փորձարարական), 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
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ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված»
նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է առաջադրանքները:
9.

Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը

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

10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ը-

նդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն ընտրում է երկուսը:
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10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են
մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է
հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և
արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական
վարչություն:
10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի:
11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:
11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի
մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների:
11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու
մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի
մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:
12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու նպատակով նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ են։
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի
համար նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
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12.3. Ուսումնական խորհրդատուն 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,
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 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

Արևելագիտության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում
հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Արաբագիտություն»,
2. «Իրանագիտություն»‚
3. «Թյուրքագիտություն»:
4. «Ադրբեջանագիտություն»
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1. «ԱՐԱԲԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Արաբագիտություն 022801.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Արևելագիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019/2020

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

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 մրցութային կարգով հայոց լեզու, հայոց պատմություն և
օտար լեզու առարկաներից գրավոր քննությունների արդյունքների հիման վրա՝ համաձայն
ՀՀ Կառավարության՝ 2012 թ․ ապրիլի 26-ի N 597–Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ պետական
և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ
բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ»-ի։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
1. Ուսանողի մոտ ձևավորել արաբալեզու և հարակից տարածաշրջանների
էթնոլեզվական, կրոնական, արժեհամակարգային, աշխարհաքաղաքական,
սոցիալ-մշակութային բնույթի տեղեկատվությունը համադրելու և համակարգելու
կարողություն։
2. Զարգացնել արաբալեզու և հարակից տարածաշրջանների զարգացման
հիմնական միտումներն ուրվագծելու կարողություն։
3. Ձևավորել գիտական, գիտամանկավարժական բնագավառներում աշխատելու և
տարբեր հետազոտությունների արդյունքներ վերլուծելու հմտություններ։
4. Պատրաստել գրական արաբերենով թարգմանչական աշխատանք (գրավոր և
բանավոր) կատարելու հմտություններ ունեցող մասնագետներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Որոշել ժամանակակից արաբագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք
դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող գիտության
մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և
լոկալ հիմնախնդիրները.
2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային,
էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար
մտքի ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները.
3. Օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, ներկայացնել գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում համակարգչային տարաբնույթ
ծրագրերի կիրառության առանձնահատկությունները.
4. Ներկայացնել արաբագիտությունը որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային
և
ազգամիջյան
հարաբերությունների
ներդաշնակմանը՝
նախադեպերի քննության հենքի վրա.
5. Սահմանել արաբամուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման
ժամանակակից
մեթոդոլոգիական
մոտեցումները
և
տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները,
6. Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Կիրառել
տեղեկատվության
հավաքագրման,
համակարգչային հմտություններ,

պահպանման

2. Օգտագործել
ժամանակակից
տեղեկատվական
արաբագիտության տարբեր բնագավառներում,

և

մշակման

տեխնոլոգիաները

3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև
որոշակի
ղեկավարության
ներքո
իրականացնել
հետազոտական
աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում:
4. Գործնականում իրականացնել
գրավոր հաղորդակցումը,

մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք
2. Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել,
3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել,
4. Պատրաստել
զեկույցներ,
ներկայացնել
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,

հետազոտական

աշխատանքների

5. Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը












գրավոր կամ բանավոր քննություն
ստուգարքներ
թեստեր
առաջադրանքներ
խմբային և անհատական նախագծեր
ուսումնական նախագծեր
զեկուցումներ
ռեֆերատների պատրաստում
գրավոր կարճ հաղորդագրություններ
կուրսային աշխատանքների հանձնում
ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Արաբագիտություն»

ծրագրի

շրջանավարտները

կարող

են

աշխատանքի

անցնել

քաղաքագիտական, տնտեսական և մշակութաբանական, թարգմանչական ոլորտներում
գործող պետական և ոչ կառավարական կազմակերպություններում, մասնավորապես՝
պետական

մարմինների

ստորաբաժանումներում,
միջազգային

տեղեկատվական-վերլուծական
ՀՀ-ում

հասարակական

բաժանմունքներում,
կազմակերպությունների՝

արաբական
կառույցների

արտասահմանյան
արաբական

երկրների

արտաքին

կապերի

դեսպանություններում

հայաստանյան
հասարակական

երկրներում
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և

և

և

օտարերկրյա

և

տնտեսական

իրականացվող

նախագծերում՝

զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Խորհրդատվական ընկերություններ․


բնագավառի զարգացման ռազմավարությունների խորհրդատու



թարգմանիչ

Գիտահետազոտական ինստիտուտներ․


կրտսեր գիտաշխատող

Պետական մարմիններ․


կրտսեր մասնագետներ
Հնարավոր

աշխատավայրերն են. ԵՊՀ

արևելագիտության ֆակուլտետը, ԵՊՀ

Քաղաքակարթական ու մշակութաբանական հետազոտությունների կենտրոնը, ՀՀ ԳԱԱ
արևելագիտության, պատմության ինստիտուտները, ավագ և միջնակարգ դպրոցները, ՀՀում և արաբական երկրներում գործող կազմակերպությունները, ՀՀ պետական
գերատեսչությունները (Նախագահի աշխատակազմ, արտաքին գործերի, պաշտպանության,
սփյուռքի և այլ նախարարություններ, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն)։
Ծրագրի

շրջանավարտները

արևելագիտության ֆակուլտետի,
իրականացնող
բարձրագույն

կարող

են

շարունակել

իրենց

ուսումը

ԵՊՀ

հարակից այլ մասնագիտություններով ծրագրեր
մասնագիտական
այլ
հաստատությունների

մագիստրատուրայում։
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


գրադարան, էլեկտրոնային ռեսուրսներ,



առցանց դասախոսություններ և սեմինարներ (վեբինարներ),



ժամանակակից սարքավորումներ և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լսարաններ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս


ՀՀ բարձրագույն կրթության որկավորումների ազգային շրջանակի օգտագործման
ուղեցույց, Երևան, 2017



Բուդաղյան Ա., Գրիգորյան Ա., Արդյունահեն դասընթացների և կրթական ծրագրերի
մշակում. Ձեռնարկ դասախոսի համար, Երևան 2017



Բուդաղյան Ա., Կարաբեկյան Ս., Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված
կրթական ծրագրերի կառուցում և իրականացում. Մեթոդական ուղեցույց։
Բարձրագույն կրթության ռազմավարական հետազոտությունների
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ազգայինկենտրոն, Թայմթուպրինթ, Երևան, 2010


Կրթական ծրագրի մասնագրի եվ դասընթացի նկարագրիչների լրացման ուղեցույց,
ԵՊՀ, Որակի կենտրոն, Երևան, 2016

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Պետք է նկատի ունենալ, որ ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի
համառոտ նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում են,
որ ձեռք կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի
ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։ Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ
տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության
ուղեցույցի և դասընթացների տեղեկագրքում։
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Որոշել ժամանակակից արաբագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք
դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող
գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը,
տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները.
Ա2
Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի
հիմնական գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր
պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու
ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները.
Ա3
Օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, ներկայացնել
գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում
համակարգչային տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության
առանձնահատկությունները.
Ա4
Ներկայացնել արաբագիտությունը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը
նպաստում է միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների
ներդաշնակմանը
Ա5
Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝
միջգիտակարգային ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական
մոտեցումները և տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսների

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և
մշակման հմտություններ

Բ2

Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
արաբագիտության տարբեր բնագավառներում

Բ3

Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական)
գործունեություն, ինչպես նաև որոշակի ղեկավարության ներքո
իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական
ոլորտում
Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ
բանավոր և գրավոր հաղորդակցումը

Բ4

առանձնահատկությունները․
Ա6

Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և
շարահյուսական առանձնահատկություններին

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսք
Գ2
Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել
Գ3

Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և
վերլուծել

Գ4
Գ5

Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական
աշխատանքների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:

Մոդուլի
թվանիշը

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Գ1

1401/Բ01

+

1401/Բ01

+

Գ2

1106/Բ03

+

1106/Բ03
1603/Բ01
1604/Բ
1608/Բ31
1703/Բ01

+

1703/Բ01

0105/Բ01
1302/Բ18
1301/Բ01
1901/Բ01

Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Կամընտրական դասընթացներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ

Գ4

Գ5

+
+
+
+
+

2301/Բ01
0002/Բ01
0708/Բ01

Գ3

+
+
+
+
+
+
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1007/Բ20
1005/Բ24

+

1202/Բ23

+

1107/Բ55

+

2101/Բ01

+

1302/Բ01

+

2203/Բ22

+

1301/Բ02

+

1306/Բ17

+

+

+

0708/Բ01
0604/Բ40
0407/Բ01

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Երկրագրություն (արաբական երկրներ)
Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) – 1
Մասնագիտության ներածություն (արաբագիտություն)
Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) – 2
Գրականագիտության ներածություն
Լեզվաբանության ներածություն արևելագետների համար
Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) – 3
Ուսումնասիրվող երկրների հայ համայնքների հիմնախնդիրներ
Արաբերենի պատություն
Ուսումնասիրվող երկրների գրականություն (արաբական երկրների
միջնադարյան գրականություն) – 1
Ուսումնասիրվող երկրների պատմություն (արաբական երկրներ) – 1
Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) – 4
Մերձավոր Արևելքի երկրների բարբառներ – 1
Ուսումնասիրվող երկրների գրականություն (արաբական երկրների նոր
շրջանի գրականություն) – 2
Ուսումնասիրվող երկրների պատմություն (արաբական երկրներ)- 2
Մերձավոր Արևելքի պատմություն (Իրան) – 1
Համաշխարհային գրականության ընտրանի
Արաբական բարբառագիտության և հանրալեզվաբանության հիմունքներ
Իսլամագիտության հիմունքներ – 1
Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) – 5
Ուսումնասիրվող երկրների գրականություն (արաբական երկրների 20-րդ
դարի գրականություն) – 3
Ուսումնասիրվող երկրների պատմություն (արաբական երկրներ) – 3
Մերձավոր Արևելքի պատմություն (Թուրքիա) – 2
Մերձավոր Արևելքի երկրների բարբառներ – 2
Իսլամագիտության հիմունքներ – 2
Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) – 6
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1802/Բ46

+

+
+

1802/Բ01
+

1802/Բ02

+

+

+

1802/Բ03
1407/Բ06

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

1802/Բ05

+

+

1802/Բ08
1802/Բ09

+
+

+

+

+

+

+

+

1801/Բ46
+

1802/Բ15

+

1802/Բ16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

1802/Բ18

1802/Բ22

+
+

+

1802/Բ20

+

+

+

1802/Բ19

+

+

+

1803/Բ40

+

+

+

+

+

+

1802/Բ17

1802/Բ21

+

+

+

1802/Բ45

+

+

1802/Բ11

1802/Բ13

+

+

+

+

+

+

+

1802/Բ10

1802/Բ12

+

+

1802/Բ04
1802/Բ24
1802/Բ07

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

Մասնագիտական լեզվի տեսկան հիմնահարցեր -1

1802/Բ14

+

+

Մասնագիտական լեզվի տեսկան հիմնահարցեր -2
Ուսումնասիրվող երկրների պատմություն (արաբական երկրներ) – 4
Կրոնական և սոցիալ-փիլիսոփայական գաղափարախոսության զարգացումը
միջնադարում
Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) – 7
Արաբական լեզվաբանական ավանդույթը տարածաշրջանային
համատեքստում
Ասիական տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական զարգացումները արդի
փուլում
Իսլամը 21-րդ դարում
Ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կրոնական և փիլիսոփայական
շարժումները

1802/Բ23

+

+

Արդի եբրայերեն – 1
Թուրքերեն – 1
Պարսկերեն – 1
Կորեերեն – 1
Գրաբար -1
Արդի եբրայերեն – 2
Թուրքերեն- 2
Պարսկերեն – 2
Գրաբար - 2
Մուսուլմանական համայնքները Արևմուտքում. Ինտեգրացիոն
գործընթացներ
Մերձավորարևելյան մարդաբանություն. ցեղերի և ցեղային համակարգի
առանձնահատկությունները
Տարածաշրջանային արդի հիմնախնդիրները և Հայաստանը
Հայ-արաբական պատմական առնչություններ
Մերձավոր Արևելքի երկրների քաղաքական և սոցիալ տնտեսական
զարգացման առանձնահատկությունները
Օտար տերությունների քաղաքկանությունը արաբական արևելքում

1802/Բ33

29

+

1802/Բ26

1802/Բ31
+

+

+

+

+

+

1801/Բ43
1802/Բ51

+

1402/Բ17

+

1802/Բ34

+

+

1801/Բ44

+

1402/Բ17

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1803/Բ39

+

+

+

1803/Բ38

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

1802/Բ35
+

+

+

1802/Բ38

+

+
+

+

1802/Բ37

1802/Բ40

+

+

+

1802/Բ30

1802/Բ32

+

+

+

1802/Բ28

1802/Բ39

+

+

1802/Բ27

+
+

+

1802/Բ25

1802/Բ36

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Կուրսային աշխատանք-1
Կուրսային աշխատանք-2
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք
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1802/Բ47

+

+

1802/Բ48

+

+

1802/Բ49

+

+

1802/Բ50

+

+

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ

1.1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործն. -2 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
կիսամյակ
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
1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականումիրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցելու
բանավոր և գրավոր խոսք։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
ինքնուրույնաշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Ստուգարքըբանավորէ: 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:

1.1401/Բ02
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործն.- 2 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականումիրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
4. հիմնավորելտեքստերիգործառականպատկանելությունը,
5. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
2. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
3. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցելու
բանավոր և գրավոր խոսք։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
ինքնուրույնաշխատանք 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),
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3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:

1․1106/Բ03

2․Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

4․ 2 ժամ/շաբ․

5․դաս․- 2 ժամ

6․1-ին՝ աշնանային

7․Ստուգարք

3․2 ECTS կրեդիտ

կիսամյակ
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 ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի
պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. 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`
4. Տարբերակելուշրջանառությանմեջգտնվողհակագիտական և կեղծպնդումները,
5. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
6. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ
հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2 Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել։
33

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: Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ
միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյանևուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀհրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն
(սկզբիցմինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., 2014:

1․1106/Բ04

2․Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

4․2 ժամ/շաբ․

5․դաս․-2 ժամ

6․2-րդ՝ գարնանային

7․ստուգարք

3․2 ECTS կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի
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ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
4. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականությանվերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝
պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորման
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել։
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.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
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2. Անգլերեն-1

3. 4 ETC
կրեդիտ
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4. 4ժամ/ շաբ.

5.գործն. – 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. ստուգարք

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 (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցելու
բանավոր և գրավոր խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
անհատական և խմբային աշխատանք
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
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.
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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. Անգլերեն-2

3.4 ETC կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն. – 2 ժամ

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,
վերարտադրում և թարգմանություն,
5. ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,
6. արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների
հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. անգլերեն լեզվով հաղորդակցվել մասնագիտական և այլ իրադրություններում՝հստակ
արտահայտելով մտքերը,
2. անգլերեն լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարն օգտագործել
մենախոսական և երկխոսական խոսքում,
3. անգլերեն լեզվով կարդալ, հասկանալ, վերլուծել մասնագիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
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.
2.
3.
4.

մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ,
անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն,
դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում,
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. 1604/Բ31

2. գերմաներեն-1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.- 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. Ստուգարք
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3. 4 ECTS կրեդիտ




տալ նախնական գիտելիքներ, գերմաներեն լեզվի, հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,
ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,

2.

պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,

3.

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

8.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

9.

ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցելու
բանավոր և գրավոր խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք,
2. Ինքնուրույն աշխատանք,
3. Խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի
արտասանական
նորմերը:
Արտասանություն
և
գրություն:
Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական
համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի
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հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի
համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի
ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը
նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
5. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
6. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
7. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1. 1604/Բ32

2. Գերմաներեն-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.- 4

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,
 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի
վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
5. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
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6. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1
Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսք։
11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնականպարապմունք,
2. ինքնուրույնաշխատանք,
3. խմբայինաշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ:
Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական
նշանակությունները:
2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականականդասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական
գործառույթը: Ստորոգյալիհամաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի
ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
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1. 1608/Բ31

2. ֆրանսերեն - 1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.- 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ,
 Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ,
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական
առանձնահատկությունները,



տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,



սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները,
 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր:

գ. Փոխանցելի կարողություններ
 թարգմանելու հմտություններ
 բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցելու
բանավոր և գրավոր խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք,



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք,
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դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից






Présentations et usages
La famille – les âges de la vie
Le temps qui passe
Le physique – l’apparence
Les activités quotidiennes

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

1.
2.
3.
4.

1. 1608/Բ32

2․ֆրանսերեն - 2

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.- 4 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային
կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները,
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ:

9.Դասընթացի ավարտինուսանողնունակկլինի՝
ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
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տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,



տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային
բառաշերտերը,



բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,
 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցելու
բանավոր և գրավոր խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.






Les professions – les métiers
La technologie
La communication
L’argent- la banque
Le caractère et la personnalité

14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
2.
3.
4.

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.
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1. 1704/ B01

2. Ռուսերեն-1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն. - 4 ժամ

3. 4 ECTS
կրեդիտ 4

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը,
 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,
 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին,
 ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին,
 ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների
ընկալումը,
 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը,
 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները,
 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
●
●
●
●
●

ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն,
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները,
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին,
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը,
● պատասխանել հարցերին,
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում,
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ,
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցելու
բանավոր և գրավոր խոսք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունքներ
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2.

ինքնուրույն աշխատանք

3.

թիմային աշխատանք

4.

բանավոր ներկայացում

5.

հարց և պատասխան

6.

ստուգողական աշխատանք

7.

ուսուցողականֆիլմիդիտում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստայինառաչադրանք
2. բանավորհարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական
կառուցվածքները: Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.:
РУДН, 2010.

1. 1704/ B02

2. Ռուսերեն- 2

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն. - 4 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային
կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS
կրեդիտ 4

8. Դասընթացի նպատակն է՝
● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները,
● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին,
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները,
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքմասնագիտական գրականության ազատ
ընկալում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
5. բանավեճ
6. ստուգողական աշխատանք
7. թեստայինաշխատանք
8. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
2.
3.

թեստային առաջադրանք
բանավոր հարցում
ստուգարք

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ:
Պարզ և բարդնախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և
դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական
սկզբունքները: Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку
как иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучениедискуссионномуобщению. Длястудентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

2.
3.
4.
5.

1. 2301/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ․

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
5. գործն.- 2 ժամ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

6. 1-ին ՝աշնանային
7. Ստուգարք
կիսամյակ
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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել։
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
տրամադրվում են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝
էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. փոստին:

առաջադրանքները
փոխանցվում են

3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
48

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.
2.
3.

Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0002/B01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5.դաս. -2, գործն. - 2

6.

7.Ստուգարք

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,

2.

աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,

3.

վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. դասակարգել ԱԻ-ները ըստ ծագումնաբանության, լուսաբանել հնարավոր
հետևանքները և դիմակայման ձևերը,
2. գիտակցել և գնահատել ՀՀ-ում հնարավոր դրսևորվող բնածին, տեխնածին, մարդածին
բնույթի ԱԻ-ների ռիսկը,
3. գործնականում իրականացնել առաջին օգնության հմտություններ, որոնց նպատակն է՝
նվազեցնել մահացությունը աղետի վայրում և հաշմանդամության տոկոսը ու նպաստել
հետագա բուժական գործողությունների արդյունավետությանը:
4. համադրել և վերլուծել ԱԻ-ների հնարավոր հետևանքների վրա ազդող կառավարելի
գործոնները, նպաստել այդ գործոնների կայունության բարձրացմանը:
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
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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.
2.

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:
Հեղինակների կոլլեկտիվ մենագրություն, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը
արտակարգ իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007,
224 էջ:
Մանասյան Կ .Ա., «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկականմեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44
էջ:
Ադամյան Մ. Խ., «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք,
Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
Մանուկյան Ս. Ա., Ճաղարյան Գ. Հ., «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017:

3.

4.

5.
6.

1. 0708/Բ01

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

6. 1-ին` աշնանային
7. Ստուգարք
կիսամյակ
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.
1. Նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել

սոցիալական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
2. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները,
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3. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
4. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների

հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
5. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,

կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
2. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և

էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր
ծրագրերում,
3. վերլուծել էկոլոգիական վիճակը և անել համապատասխան եզրակացություններ:

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

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

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
10. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասավանդման ձևեր՝
համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:


Ուսումնառության ձևեր՝
ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
խմբային քննարկումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը 60
հարց, նախապես կազմվածհարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտպատմություն, 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:
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14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. ՀովհաննիսյանՆ.,Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
2. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»:
Ուսումնականձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
3. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և
լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222
էջ:
4. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ.,
311 էջ:
5. Գրիգորյան Կ.Վ., ԵսայանԱ.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան,
«Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն»,Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան,
2005թ.:
7. Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000
8. Маâðèùåâ Â.Â., Îñíîâû îáùåé ýêîëîãèè, Ìèíñê, 2000.

1. 0105/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք
5. դաս. – 1, գործն. – 1

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. Ստուգարք

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
10. ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
11. կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
13. կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
14. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3
Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել
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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 խնդրագիրք,
ԵՊՀ, 2016:
4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

1․302/Բ18

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝




3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2ժամ, սեմ. -2 ժամ
7. Ստուգարք

ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
ներկայացնել փիլիսոփայական հիմնական հայեցակարգերի գիտական ու
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

տիրապետելփիլիսոփայության գիտական-մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
ճանաչելքաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.

պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
տարբերակե լքաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները:

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

կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
54

2.

մեթոդներ,
իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3
Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել
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

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

Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1․1901/Բ01.

2․Իրավունքի հիմունքներ

3․2 ECTS
կրեդիտ

4․2 ժամ/շաբ․

5․ դաս - 2 ժամ

6․1-ին՝աշնանային

7․Ստուգարք

կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացքում շակույթ։
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
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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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ4 Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. 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.
Հասարակությունևպետություն: 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. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀքաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
56

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

Կամընտրական դասընթացներ
1. 1007/Բ20

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. դաս․- 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
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, լուսաբանել
հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական
տնտեսագիտական հասկացությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում
արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը,

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


յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
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.
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1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
4. Սպառողիվարքիմեկանաբանությունը:
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, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:
5. www.armstat.am
6. www.gov.am

1. 1005/Բ24

2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS 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
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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:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական 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 (եթե այդպիսիք կան)
 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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3 Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել
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
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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
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.
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2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4.2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

6.1-ին՝աշնանային
7. Ստուգարք
կիսամյակ
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
1.

ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց

2.

իմաստն ու նշանակությունը,
պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական

3.

տեքստերը և կատարել թարգմանություններ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
2.

օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ3
Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
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3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
5. 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.

Дегтерев 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.

Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. –
(Ñåðèÿ “Ó÷åáíîå ïîñîáèå”).

1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստուգարք

կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը
հետազոտող գիտակարգերին:
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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
1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական
ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները,
պատճառներն ու պայմանները,
2. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի
պատմական և լոկալ դրսևորումները,
3. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3 Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
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
3.
4.
5.
6.
7.

զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
Մշակութային գործընթացներ:
Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
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8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն»
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

կատեգորիաների 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:
Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
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. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press,

2001.

1. 2101/Բ01

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2ժամ

6. 1-ին աշնանային

7. ստուգարք

3. 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 կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
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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 (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
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.
2. Ստուգարք. 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
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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.
1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1. 1302/Բ01

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 ժամ, .սեմ. -1 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS
կրեդիտ

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 կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,

2.

ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
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հիմնախնդիրներին:
3.

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:

2.

ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:

3.

գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

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

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,

2.

վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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:

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. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
3. Կրոնական էթիկա:
4. Բիոէթիկա:
5. Քաղաքական էթիկա:
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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. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010

1. 2203/Բ22

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

կիսամյակ
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
1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ
սոցիալական հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
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:
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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.

2. Տրամաբանություն

1․1301/Բ02

3. 2 կրեդիտECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

Դաս-2

6. 1-ին՝ աշնանային
կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տրամաբանության
սկզբունքների

դասընթացի

իմացությունը,

հիմնական

որն

ունի

հասկացությունների

ինչպես

ընդհանուր

և

օրենքների

կրթական,

այնպես

ու
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
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հասկացությունների

ու

կառուցվածքի

յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. հասկանալ

տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
2. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,
3. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. կարողանալդրսևորել
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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3

Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատականաշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով:
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Գնահատման չափանիշներ. 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.

ԳևորգյանՀ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.
ИвлевЮ.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.
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2. Հոգեբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացինպատակն 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
1.
2.
3.

ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
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4.

5.

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
ներկայացնելփոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.
3.

Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել :
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 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:
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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

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
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
3.
4.
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2. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2

6. 1-ին աշնանային

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բնագիտության ժամանակակից
հիմնախնդիրների մասին:
 Ձևավորել պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման
Ժամանակակից օրինաչափությունների և հեռանկարների մասին:
 Ձևավորել որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող
երևույթների բացատրության համար:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու
բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները,
2. նկարագրելու
մեզ
շրջապատող
աշխարհում
կատարվող
օրինաչափությունները,
3. հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման
կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

երևույթների

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.լուսաբանելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթները,
2.օգտագործելու գիտելիքները բնության երևույթների օրինաչափությունները
մեկնաբանելու և գնահատելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, որն անցկացվում է թեստային համակարգով, on line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները: Բնագիտության և
հումանիտար գիտությունների կապը: Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները:
Բնագիտությանզարգացմանպատմությունը: Գիտական հեղափոխությունները և դրանց դերը
բնագիտության զարգացման գործում:
Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և
ժամանակակից
ֆիզիկայի
հիմնադրույթները:
Դասական
և
ժամանակակից
տիեզերագիտության
հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից
քիմիայի
հիմնադրույթները:
Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության
հիմնադրույթները:
Համընդհանուր նշանակության աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝
Տիեզերքի, կյանքի և մարդու ծագման վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները
բնագիտության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс
лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5.Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը,
Եթոդական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ
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2. Երկրագիտություն (արաբական երկրներ)

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Աշխարհագրական (երկրագրական) սինթեզի հիման վրա ուսանողների մոտ ձևավորել
արաբական աշխարհի և արաբական առանձին երկրների աշխարհագրական կերպարը,
այսինքն՝ պատկերացում տալ հիշյալ տարածաշրջանի ու դրա երկրների բնության,
բնակչության, տնտեսության, սոցիալական և քաղաքական համակարգերի մասին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել արաբական աշխարհ–տարածաշրջանի ու դրա կազմում գտնվող երկրների
աշխարհագրական առանձնահատկությունները, արաբական երկրների տեղն
աշխարհում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

բացատրել աշխարհագրական (երկրագրական) գիտելիքների ու մեթոդների
նշանակությունը մասնագիտական ընդհանուր մշակույթ ձևավորելու գործում,

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

ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել կյանքում, ինչպես նաև՝ հետագա ինքնակրթության
ժամանակ:

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

1. Ա1. Որոշել ժամանակակից արաբագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք
դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող գիտության
մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ
հիմնախնդիրները.

2. Բ2. Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները արաբագիտության
տարբեր բնագավառներում,

3. Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն՝ բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.

Դասընթացի տեղն աշխարհագրական գիտությունների շարքում, դրա նպատակը,
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2.

3.
4.
5.

խնդիրները, հետազոտության մեթոդները։ «Արաբական երկրներ» աշխարհագրական
հասկացությունը։ Արաբական երկրների կազմը։ Արաբական երկրների լիգա։
Արաբական երկրների աշխարհագրական դիրքը։ Արաբական երկրների քաղաքական
քարտեզը։ Արաբական երկրների բնական պայմաններն ու ռեսուրսները։ Արաբական աշխարհի ֆիզիկա-աշխարհագրական շրջանների բնութագիրը։
Արաբական երկրների բնակչությունը։ Արաբական երկրների տնտեսությունը։
Արաբական Արևելքի կազմը, ընդհանուր բնութագիրը, առանձին երկրների բնութագիրը։
Արաբական Արևմուտքի կազմը, առանձին երկրների բնութագիրը։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Պոտոսյան Ա․, ՀովհաննիսյանԳ․, Արաբական երկրների աշխարհագրություն։
Արաբական Արևելքի երկրներ, Եր․ 2009

2. Պոտոսյան Ա․, Ալեքսանյան Կ․, ՄանասյանԴ․, Արաբական երկրների
աշխարհագրություն, Եր․, 2010

3. Տեր-Ղևոնդյան Ա․, Հոդվածների ժողովածու, Եր․, 2003

1. 1802/Բ01

2.Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) - 1

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. Գործ.-10

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝
1. սովորեցնել ուսանողներին կարդալ և գրել արաբերենով,

2. զարգացնել ունկնդրելով պարզ տեքստ հասկանալու հմտությունները,
3. ձևավորել արաբերենից հայերեն և արաբերենից հայերեն պարզ թարգմանություններ
կատարելու հմտություններ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ձևակերպել արդի գրական արաբերենի հնչյունային, գրային և քերականական
հասկացությունների կազմը,

2. ներկայացնել արաբերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ
հիմնական օրինաչափությունները,

3. տիրապետել արաբերեն գրին,
4. դրսևորել ուղղախոսական հմտություններ,
5. ընթերցել ու թարգմանել պարզ տեքստեր։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. վերարտադրել արաբերեն պարզ նախադասություններ,
2. քննարկել արաբերեն ոչ բարդ տեքստ 500 միավոր բառապաշարի սահմաններում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Ա6․ Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները։
2. Գ1. Կառուցել մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։
3. Գ5.Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. գործնական պարապմունքներ (տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն),
2. առաջադրանքներ(թեստային աշխատանք),
3. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում (քերականական և բառապաշարային
առանձնահատկությունների վերլուծություն)։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 3
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1,2,2 միավոր:
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 3
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1,2,2 միավոր,

3. Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
համապատասխանաբար 6, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

յուրաքանչյուրը՝

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից։

1. Հնչյունային համակարգը և խոսքի անդամատումը վանկային միավորների։
Ձայնավորների կազմը և ֆունկցիոնալ դերը։ Բաղաձայնների հնչույթաբանական
կարգավիճակը։ Գրային համակարգի առանձնահատկությունները: Գրույթների
համակարգը։

2. Ձևաբանական միավորների կազմությունը և բառի ձևաբանական կառուցվածքը։
Խոսքիմասային բաժանման առանձնահատկությունները։

3. Թեքման համակարգը։ Հիմնական մասնիկները և նրանց գործառույթները։
Նախադասությունների հիմնական տեսակները։
15.

Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Schulz E., Krahl G., Reuschel W. “Standatd Arabic, An elementary –intermediate course”
Cambridge University Press, 2000
2. Kristen Brustad, Mahmud Al-Batal, Abbas A-Tonsi Alif Baa

3. Ս․Կարաբեկյան, Ս․Տոնիկյան « Գրական արաբերենի ներածական դասընթաց»
Երևան 2014
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1. 1802/Բ02

2. Մասնագիտության ներածություն (արաբագիտություն)

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ, Սեմ. -2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացինպատակն է՝
 ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում ընտրած մասնագիտության մասին,
 տալ հիմնական գիտելիքներ արաբերենի առանձնահատկությունների և պատմության
մասին,
 ծանոթացնել արաբագիտության առանձին բաղադրիչների հիմնական տարրերին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

հստակեցնել արաբագիտության որպես գիտության կազմը,
ընդհանուր գծերով ներկայացնել արաբական մշակույթի և իսլամի հիմնական
դրույթները:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ.
2.
3.

ներկայացնել արաբական երկրներում տիրող լեզվական իրավիճակը։
դասակարգել սեմական կենդանի և մեռած լեզուները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
4.
ներկայացնել գիտելիքը տրամաբանորեն և հետևողականորեն.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ
և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները.
2. Ա4. Ներկայացնել արաբագիտությունը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում
է միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը՝
նախադեպերի քննության հենքի վրա:
3. Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման
ժամանակակից
մեթոդոլոգիական
մոտեցումները
և
տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները
4. Բ1. Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
հմտություններ,
5. Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինար պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2

առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,

3. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է անդրադառնալ արաբագիտությանը
որպես գիտության ճյուղ, սեմական լեզվաընտանիքին, արաբական երկրներում տիրող
սոցիոլեզվաբանական իրադրությանը։
Դասընթացի երկրորդ հատվածը նվիրված է միջնադարյան արաբամուսուլմանական
մշակույթի և իսլամի ընդհանուր ուսումնասիրությանը։
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Фролов Д.В.Введение в арабскую филологию. М. 2002Мец А. Мусульманский Ренессанс.
М.: Наука, Восточная литература, 1973
2.
Ռ.Միրաքյան. Հադիսագիտության ներածություն։ Երևան, 2007

1. 1802/Բ03

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) - 2

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. Գործ. - 10

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝

1. Ամրապնդել և ընդլայնել արդի գրական արաբերենին տիրապետելու լեզվաբանական
հիմքը, ինչպես նաև նախորդ մոդուլի ավարտին ձևավորված ընթերցելու, գրելու և
թարգմանելու ունակությունները՝ ընդլայնված բառապաշարի հիմքի վրա,

2. զարգացնել ունկնդրելով տեքստ հասկանալու հմտությունները,
3. զարգացնել ընթերցելու, գրելու և թարգմանելու ունակությունները՝ ընդլայնված
բառապաշարի հիմքի վրա։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. թվարկել արդի գրական արաբերենի բայական և անվանական միավորների
ձևաբանական հիմնական մոդելները,
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2. տարբերակել արաբերենի բառակազմական համակարգին բնորոշ
առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

զարգացնել արաբերենով գրելուև ընթերցելու կարողությունը,

2.

ձևավորել արաբերենից թարգմանելու ունակությունները, ունենալ մինչև 800 միավորի
բառապաշար․

3.

ունկնդրել և հականալ պարզ երկխոսություններ,

4.

զրույց վարել ծանոթ թեմայի շուրջ։

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

1. Ա6․ Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները։
2. Գ1. Կառուցել մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։
3. Գ5.Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. գործնական պարապմունքներ (արաբերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն)
2. առաջադրանքներ (թեստային աշխատանք)
3. ինքնուրույն աշխատանքի կատարում(բանավոր և գրավոր թարգմանություններ)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 3
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1,2,2 միավոր:
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 3
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1,2,2 միավոր,

3. Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
համապատասխանաբար 6, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

յուրաքանչյուրը՝

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1.

Բայական համակարգ. պարզ բայական հիմքերի ընդլայնումը։ Ածանցյալ բայական
կաղապարներ։

2.

Բայական հիմքերից ածանցվող անվանական կաղապարները։ Թեքման համակարգը։
Հիմնական մասնիկները և նրանց գործառույթները։ Նախադասությունների հիմնական
տեսակները։

3.

Շարահյուսական կառույցների բարդացումը։ Նախադասության դիրքերի ընդլայնումը։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Schulz E., Krahl G., Reuschel W.” Standatd Arabic, An elementary –intermediate course”
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Cambridge University Press, 2000

1. 1407/Բ06

2. Գրականագիտության ներածություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. - 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին
տեղեկատվություն
հաղորդել
գրականագիտական
հիմնական
հասկացությունների,
տերմինների,
գրական
երկի
կառուցվածքային
առանձնահատկությունների, նրա տարրերի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
2.
3.

նկարագրել արդի գրականագիտության կարևորագույն հասկացությունները,
սահմանել գրական գործընթացը, դրա բաղադրատարրերը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կատարել ցանակացած գրական տեքստի գրականագիտական վերլուծություն:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. Որոշել ժամանակակից արաբագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք
դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող գիտության
մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և
լոկալ հիմնախնդիրները.
2. Բ1. Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
համակարգչային հմտություններ,
3. Գ2. Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել,
4. Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։Միավորների քայլը 0,5 է։։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.

Գրականագիտության հիմնական բաժինները, նրանց կապը: Արվեստի տեսակները,
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նրանց դասակարգումը: Գրականության տեղը արվեստի տեսակների շարքում:

2.

Գրական պատկերման գլխավոր առարկան: Գրական-գեղարվեստական պատկերի
տեսակաները, դրանց փոխադարձ կապը:

3.

Հասկացողություն գրական երկի կառուցվածքի մասին: Գրական երկի թեման և
թեմատիկան:

4.

Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները:
շարահյուսական և բառային միջոցները:

5.

Չափածոյի կառուցման սկզբունքներն ու եղանակաները: Բանաստեղծության կայուն
ձևեր:

6.

Գրական սեռեր և ժանրեր:

Լեզվի

պատկերավորման

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Էդ. Ջրբաշյան, Գրականագիտության ներածություն, Երևան, 2011:
Զ. Ավետիսյան, Գրականության տեսություն, Երևան, 1998:
Ռ. Ուելլեք, Օ. Ուորրեն, Գրականության տեսություն, Երևան, 2008:
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, 2016:
В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва, 2005.

1. 1802/Բ04

2. Լեզվաբանության ներածություն արևելագետների համար

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակներն են՝

7. 2 ընթացիկ քննություն

1.

ներկայացնել

լեզվի

էության,

գործառության

ու

3. 3 ECTS
կրեդիտ

զարգացման

հիմնական

օրինաչափությունները. աշխարհի լեզուների ու նրանց բաշխումն ըստ լեզվաընտանիքների և
ըստ կառուցվածքային տիպերի։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.

իմանալ լեզվական ընդհանուր կարգերը,

5.

հասկանալ ցեղակից և ոչ ցեղակից լեզուների նմանություններն ու տարբերությունները,

6.

պատկերացում ունենալ լեզվաընտանիքների մասին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Տիրապետել արաբերենը հետազոտելու մեթոդներին և տեխնիկական գործիքակազմին։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6․

Յուրացնել

արաբերենի

հնչյունաբանական,

ձևաբանական

և

շարահյուսական

առանձնահատկությունները։
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
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ակադեմիական ոլորտում:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2․Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Լեզվի բնութագիրը. լեզվի բնորոշումը. լեզվի գոյության ձևերը։
2. Լեզուների հնչյունական համակարգերի նմանություններն ու տարբերությունները. գրային
համակարգեր։
3. Լեզուների բառային, ձևաբանական, շարահյուսական համակարգերը։
4. Լեզվի ծագումը։ Աշխարհի լեզուների դասակարգումը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Աղայան Է․, Լեզվաբանության ներածություն, Երևան, 1987

2.
3.

Лайонз Дж., Введение в теоретическую лингвистику. М.: Прогресс, 1978.
Langacker, R․ W., Language and Its Structure: Some Fundamental Linguistic Concepts.
Harcourt College Pub; 2 edition. 1973.

1. 1802/Բ05

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) – 3

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. Գործ. – 10 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝

1. սահմանել նորմատիվ քերականական հիմքերը, ապահովել խոսքային
իրադրությունների հիմնական ոլորտների բառապաշարը,
2. օգտագործել խոսքային իրադրությունների հիմնական ոլորտների բառապաշարը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել արդի գրական արաբերենին հատուկ հիմնական ձևաբանական և
շարահյուսական կարգերը,
2. թվարկել արաբերեն նորմատիվ տեքստի կառուցվածքին բնորոշ հիմնական
հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. յուրացնել արաբերենով տեքստ գրելու, ընթերցելու և վերարտադրելու նրբությունները
83

2. զարգացնել արաբերենից հայերեն և հայերենից արաբերեն թարգմանելու
ունակությունները,
3. կատարել ոչ բարդ տեքստերի թարգմանություն հայերենից արաբերեն, ունենալ մինչև
1500 միավորի բառապաշար։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Ա6․ Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները։
2. Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
3. Գ1. Կառուցել մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։
4. Գ5.Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. գործնական պարապմունքներ․
2. առաջադրանքներ (թարգմանություններ)
3. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում (թեստային աշխատանք)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 3
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1,2,2 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 3

առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1,2,2 միավոր,

3. Եզրափակիչ

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

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1.

Ձևաբանական հիմնական կարգերը։

2.

Շարահյուսական հիմնական կարգերը։

3.

Հասարակական-քաղաքական տեքստի առանձնահատկությունները։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Schulz E., Krahl G., Reuschel W. Standatd Arabic, An elementary –intermediate course”
Cambridge University Press, 2000

1. 1802/Բ24

2. Ուսումնասիրվող երկրների հայ համայնքների
հիմնախնդիրներ

4. 2ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն
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3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել Մերձավոր Արևելքի արաբական երկրների հայ համայնքների նորագույն
պատմությունն ու դրանց զարգացման գործընթացները,



վերլուծել վերափոխվող Մերձավոր Արևելքում արաբական մի շարք երկրների հայ
համայքներում առկա արդի հիմնախնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

ներկայացնել Մերձավոր Արևելքի արաբական մի շարք երկրների հայ համայնքների
պատմական զարգացման առանձնահատկությունները /արդի փուլում/,

2.

բացատրել
և
հասկանալ
տարածաշրջանի
արաբամուսուլմանական
հասարակություններում հայ համայնքների ներուժի, այդ համայնքների և Հայաստանի
միջև կապերի, ինչպես նաև վերոնշյալ համայնքների հեռանկարի հետ կապված
հիմնահարցերը.

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3.

քննադատորեն վերլուծել վերափոխվող Մերձավոր Արևելքի արաբական երկրների հայ
համայնքներում առկա արդի հիմնխնդիրները,

4.

համեմատել արաբական տարբեր երկրների հայ համայնքների կայացման և
զարգացման առանձնահատկությունները․

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

Մեկնաբանել արաբական երկրների հայ համայնքների առջև ծառացած
մարտահրավերները,

6.

կողմնորոշվել մերձավորարևելյան արդի գործընթացներում հայ համայնքների
զարգացման միտումներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման
ժամանակակից
մեթոդոլոգիական
մոտեցումները
և
տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները.
2. Բ1. Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
հմտություններ,
3. Գ2. Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել,
4. Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինար պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:

85

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է հայ համայնքների կայացման և
զարգացման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը։
Դասընթացի երկրորդ հատվածը նվիրված է Մերձավոր Արևելքի հայ համայնքներում առկա
արդի հիմնախնդիրների հետազոտությանը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Թոփուզյան Հ., Եգիպտոսի հայ գաղթօջախի պատմություն, (1805-1952), Երևան, 1978:

2.

Թոփուզյան Հ., Սիրիայի և Լիբանանի հայ գաղթօջախների պատմություն, Երևան, 1986:

3.

Փաշայան Ա., Հարությունյան Լ., Սիրիայի հայ համայք. Արդի հիմնախնդիրներ, Երևան,

4.

2011:
Մուրադյան Ս., Իրաքի հայ համայնքը, Երևան, 1997:

5.

Հարությունյան Լ., Փաշայան Ա., Ծոցի արաբական երկրների հայ համայնքներ. Արդի
հիմնախնդիրներ, Երևան, 2013:

1. 1802/Բ07

2. Արաբերենի պատմություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում արաբական լեզվաբանական
ավանդույթի բնորոշ կողմերի և առաջացման պատմության, նրա տեղի մասին լեզվաբանական
ուսմունքների պատմության մեջ, ինչպես նաև հիմնական քերականական դպրոցների և նրանց
ուսմունքների տարբերությունների մասին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.
2.

ներկայացնել արաբական լեզվաբանական ավանդույթի ձևավորման պատմությունը,
ձևակերպել հիմնական քերականական դպրոցների տեսական պատկերացումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

մեկնաբանել արաբական լեզվաբանական ավանդույթի պրոբլեմատիկան:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.

Յուրացնել

արևելագիտության

ու

արաբագիտության
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բնագավառի

հիմնական

գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։
Բ2. Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները արաբագիտության
տարբեր բնագավառներում։
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2, ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։
Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է ներկայացնել արաբական
լեզվաբանական ավանդույթի ընդհանուր բնութագիրը, արաբերենի քերականության
կառուցվածքը ավանդույթի ներկայացմամբ, ինպես նաև արաբական լեզվաբանական
ավանդույթի զարգացման հիմնական ուղղությունները (Բասրայի, Քուֆայի, Բաղդադի,
Անդալուսյան և եգիպտա–սիրիական դպրոցներ):
Դասընթացի երկրորդ հատվածը նվիրված է արաբական լեզվաբանությանը նոր
ժամանակներում և Եվրոպայում դրա վերաբերյալ կատարված հետազոտություններին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
3.
4.
5.

Versteegh, K., The Arabic Language, Second edition, Edinburgh University Press, 2014
Investigating Arabic, ed. by Elgibali A., Brill, 2005
Holes, C., Modern Arabic. Structures, Functions and Varieties, Georgetown University Press,
2004

6.

Գաբուջյան Հ․, Գրության ծագումն ու զարգացումը և արաբական գրի պատմությունը,
Երևան, 1953

2.
Ուսումնասիրվող
երկրների
գրականություն 3. 4 ECTS
(արաբական երկրների միջնադարյան գրականություն) - 1 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 4.
7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
քննություն
8. Դասընթացինպատակն է՝
 ուսանողի մոտ ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ նախաիսլամական բանավոր
մշակույթի, Ղուրանի, օմայան շրջանի արաբական մշակութային ժառանգության մասին,
 վերլուծել նախաիսլամական և օմայան շրջանի արաբական գրականության զարգացման
1. 1802/Բ08
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օրինաչափությունները,
ուսանողի մոտ ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ Աբբասյան շրջանի և ուշ միջնադարյան
արաբամուսուլմանական քաղաքակրթության մշակութային ժառանգության մասին,
վերլուծելԱբբասյան շրջանի և ուշ միջնադարյան արաբամուսուլմանական
գրականության զարգացման օրինաչափությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

2.

ներկայացնել նախաիսլամական, օմայան և աբբասյան շրջանի և ուշ միջնադարյան
արաբամուսուլմանական գրականության ժանրային կազմն ու հիմնական
հեղինակներին,
մեկնաբանել արաբական պոետիկայի առանձնահատկությունները:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.
2.

քննադատորեն վերլուծել գրական ստեղծագործությունները,
կատարել գրականության պարբերականացում:

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

վերլուծել միջնադարյան գրականության զարգացման օրինաչափությունները,
բնագրով կարդալ առավել ակնառու հեղինակների լավագույն ստեղծագործությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները ։
Ա4. Ներկայացնել արաբագիտությունը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը։
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի
ղեկավարության
ներքո
իրականացնել
հետազոտական
աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում.
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
3. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
3. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
4. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2

առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
5. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը

պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 «Արաբական գրականություն» հասկացությունը և նրա պարբերացումը։ Ժանրեր և
ժանրային ձևեր Ջահիլիայի շրջանի արաբական պոեզիայի բանավոր բնույթը։ «Այյամ ալարաբ» ժողովածուն։ Ղուրանը՝ իսլամի սուրբ գիրք։ Օմայան շրջանի պոեզիան և նրա
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հիմնական ուղղությունները: Արաբական մշակույթի և գրականության ծաղկումը Աբբասյան
շրջանում։ Արաբական արձակի ծագումը։
Նորացման շարժումը։ Ադաբի գրականություն։ Վերադարձ դեպի հնություն» գրական
շարժման (9-10-րդ դդ.) գաղափարախոսությունը։ Սուֆիզմ և սուֆիական պոեզիա։
Անդալուզյան գրականություն։ Քաղաքային ժողովրդական գրականության ծաղկումը։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7. Фильштинский И.М. История арабской литературы. 5-10вв. М. 1985
8. Б. Я. Шидфар Образная система арабской классической литературы (VI—XII вв.) [Текст] / АН
СССР,Ин-т востоковедения,Моск.гос.ин-т междунар.отношений. — М.: Наука, 1974.
9. И.Ю.Крачковский Изб. Соч. Том2, М-Л, 1956
10. Фильштинский И.М. История арабской литературы. 10-18 вв. М. 1987
11. Arabic Literature in the Post-Classical Period. Edited by Roger Allen, D. S. Richards.
Cambridge University Press. 2006

1. 1802/Բ09

2.Ուսումնասիրվող երկրների պատմություն (արաբական
երկրներ) - 1

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. 2

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացինպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում արաբական երկրների
պատմական‚ մշակութային, քաղաքական և տնտեսական զարգացումների մասին IV-X
դարերն ընկած ժամանակահատվածում,



ուսանողներին ծանոթացնել արաբամուսուլմանական մշակութային
արեալիձևավորվան և զարգացման առանձնահատկությունները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

վերարտադրել IV-X դարերի ընթացքում արաբական երկրների պատմության
հիմնական փուլերը,

2.

ձևակերպել IV-X դարերի ընթացքում արաբական երկրներում տեղի ունեցող
քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական զարգացումների
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել IV-X դարերի Արաբական երկրներում տեղի ունեցող գործընթացների
պատճառահետևանքային կապը,
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2.

մեկնաբանել IV-X դարերի ընթացքում արաբական երկրներում տեղի ունեցող
քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական գործընթացների
առանձնահատկությունները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։
Ա4.Ներկայացնել արաբագիտությունը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը։
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ։
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն՝ բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.
5.

Արաբները և Արաբական թերակղզին նախաիսլամական շրջանում,
Արաբիան Մուհամմադ մարգարեի և ուղղափառ խալիֆների օրոք (610-660/1թթ.),
Օմայյան խալիֆայությունը (660/1-750թթ.),
ԱբբասյանԽալիֆայությունը (750-1258թթ.),
Մուսուլմանական տիրապետությունը Պիրենեյան թերակղզում (710-1492թթ.):

14. Հիմնականգրականությանցանկ.

8.

Ն. Հովհաննիսյան, Արաբական երկրների պատմություն, հ.2, Օսմանյան
տիրապետության շրջան 1516-1918թթ., Երևան, 2004։

9.

Большаков О. Г. История Халифата I, Ислам в Аравии (570- 633), М., «Восточная

10.

литература» РАН, 2000. – 312 с. : карты.
Большаков О. Г. История Халифата II, Эпоха великих завоеваний (633-656), М.,
«Восточная литература» РАН, 2000 . – 294 с. : карты, ил.

11.

Большаков О. Г. История Халифата III, Между двух гражданских войн 656-696, М.,
«Восточная литература» РАН, 1998. – 382 с. : карты, ил.

12.

П. Какия, Уотт М. У., Мусульманская Испания, М., 1976.
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1. 1802/Բ10

2.Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) - 4

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. Գործ. – 10

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝

1. ընդհանրացնել և ամրապնդել նորմատիվ քերականական նյութը,
2. օգտագործել խոսքային իրադրությունների հիմնական ոլորտների բառապաշարը,
3. կառուցել ճիշտ բանավոր խոսք։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտագործել հասարակական-քաղաքական բնօրինակ տեքստերի բառապաշարի ոչ
պակաս, քան 60%-ը,,
2. ներկայացնել գեղարվեստական բնույթի բնօրինակ տեքստերի բովանդակության ոչ
պակաս, քան 40 %-ը,
3. յուրացնել արաբերենի ձևաբանական համակարգին բնորոշ հիմնական
օրինաչափությունները,
4. յուրցնել արաբերենի
շարահյուսական համակարգին բնորոշ հիմնական
օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վարել ընդհանուր կենցաղային և հասարակական-քաղաքական թեմաներով ոչ

2.

բարդ զրույց արդի գրական արաբերենով,
ունկնդրել և փորձել հասկանալ հասարակական-քաղաքական ոչ բարդ տեքստեր:

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

1. Ա6․ Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները։
2. Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
3. Բ4. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և
գրավոր հաղորդակցումը։
4. Գ1. Կառուցել մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունքներ (դասընթացի թեմայով տեքստերի ընթերցում,
թարգմանություն),

2.

դասընթացի թեմայով տեքստերի կազմում,

3.

քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
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մեկնաբանություն։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր ։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,։

3. Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

յուրաքանչյուրը՝

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Արաբերենի ձևաբանությունը։
2. Արաբերենի շարահյուսությունը։
3. Գեղարվեստական տեքստի առանձնահատկությունները։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Schulz E., Krahl G., Reuschel W.” Standatd Arabic, An elementary –intermediate course”
Cambridge University Press, 2000

1. 1802/Բ11

2. Մերձավոր Արևելքի երկրների բարբառներ - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Գործն. - 4

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
մասնագիտական ոլորտում Եգիպտոսի, Սիրիայի և Իրաքի արաբական բարբառների
առանձնահատկությունների ուսուցումը և ընթերցելու, գրելու և թարգմանելու ունակությունների զարգացումը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

Համեմատել և վերլուծել գրական արաբերենի և Եգիպտոսի, Սիրիայի և Իրաքի արաբական բարբառների ձևահնչյունաբանական օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

Կիրառել նշված բարբառները որոշակի իրավիճակներում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6․ Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները:
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Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Բ4. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը:
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2

առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,

3. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր։
Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրական արաբերենի և Եգիպտոսի, Սիրիայի և Իրաքի բարբառների
ձևահնչյունաբանական համակարգերի համեմատական վերլուծություն։
Բարբառներով հաղորդակցական հմտությունների ձևավորում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Liddicoat M., J., Lennane R., Abdul Rahim I., Integrated Arabic. Syriac collocuial, Georgetown
University, 2008
2.
Джамиль Я., Ю., Мокрушина А., Арабский язык. Багдадский диалект, Санкт-Петербург,
2012

1. 1802/Բ12

2. Ուսումնասիրվող երկրների գրականություն (արաբական
3. 3 ECTS
երկրների նոր շրջանի գրականություն) - 2
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.– 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


հնարավորություն տալ ուսանողներին ծանոթանալ և հասկանալ արաբական
գրականության (19-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի կեսը) ժանրային համակարգը,
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ծանոթանալ և վերլուծել գրական նոր ուղղություններին և հոսանքներին հարող
առանձին հեղինակների ստեղծագործությունները՝ արաբական երկրներում տեղի
ունեցող քաղաքական, տնտեսական և հասարակական-մշակութային գործընթացների
համատեքստում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

Իմանալ 19-20-րդ դարի առաջին կեսի արաբական գրականության պատմության
տեսական խնդրացանկը:

2.

Հասկանալ 19-20-րդ դարի առաջին կեսի արաբական գրականության ժանրային
համակարգի ձևավորման և գեղարվեստական պատկերման մեթոդների օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

Քննարկել 19-20-րդ դարի առաջին կեսի արաբական գրականության մեջ տեղի ունեցող
փոփախությունները:

2.

Համեմատել արաբական երկրների հասարակա-քաղաքական գործընթացների
զարգացումները և դրանց ազդեցությունը արաբական գրականության վրա՝ արևմտյան
ազդեցություների համատեքստում:

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

Վերլուծել 19-20-րդ դարի առաջին կեսի արաբական գրականության արաբական
գրականության զարգացման օրինաչափությունները,

2.

Մեկնաբանել գրական տենդենցների ձևավորումը 19-20-րդ դարի առաջին կեսի
արաբական գրականության զարգացման գործընթացներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։
Ա4. Ներկայացնել արաբագիտությունը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը։
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում.
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն՝ բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է ուսումնասիրել 19-20-րդ դարի առաջին
կեսի արաբական գրականությունը համաշխարհային գործընթացենրի համտեքստում:
Դասընթացի երկրորդ հատվածում նախատեսվում է19-20-րդ դարի առաջին կեսի արաբ
ականավոր հեղինակների բնագիր ստեղծագործություների ընթերցում և վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
12.

Долинина А.А. Очерки истории арабской литературы нового времени. Египет и Сирия.
Просветительский роман 1870-1914. М., 1973.

13.

Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX - начало XX века). М, 1971.

14.

Allen, Roger Introduction to Arabic Literature, Cambridge: Cambridge University Press, 2000

15.

Brugman, J. An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, Leiden,
1984

16.

Hourani, Albert. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939. Cambridge: Cambridge

1. 1802/Բ13

2.Ուսումնասիրվող երկրների պատմություն (արաբական
երկրներ) - 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում արաբական երկրների
պատմական‚ մշակութային, քաղաքական և տնտեսական զարգացումների մասին X- X
VIII դարերն ընկած ժամանակահատվածում,
 ուսանողներին ծանոթացնել արաբամուսուլմանական մշակութային արեալի
ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

վերարտադրել X- X VIII դարերի ընթացքում արաբական երկրների պատմության
հիմնական փուլերը,

2.

ձևակերպել X- X VIII դարերի ընթացքում արաբական երկրներում տեղի ունեցող
քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական զարգացումների
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել X- X VIII դարերի Արաբական երկրներում տեղի ունեցող գործընթացների
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պատճառահետևանքային կապը,
2.

մեկնաբանել X- X VIII դարերի ընթացքում արաբական երկրներում տեղի ունեցող
քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական գործընթացների առանձնահատկությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։
Ա4. Ներկայացնել արաբագիտությունը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը։
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ։
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
6. Հանրագումարային քննություն՝ բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Ֆաթիմյան խալիֆայության շրջանը (909-1171թթ.),
Խաչակրաց արշավանքներ:
Այյուբյան սուլթանություն
Մամլուքյանների ժամանակաշրջանը.
Արաբական երկրները Օսմանյան Կայսրության տիրապետության ներքո։

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

Ն. Հովհաննիսյան, Արաբականերկրներիպատմություն, հ.2,
Օսմանյանտիրապետությանշրջան 1516-1918թթ., Երևան, 2004։
Hoyland R., In God’s Path: The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire Oxford,
Oxford University Press, 2015
Hathaway J., The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516-1800. Pearson Education Ltd, 2008
Վ. Տեր–Ղևոնդյան, ԿիլիկյանՀայաստանըևԱրևելքիարաբականերկրները 1145-1226թթ,
Երևան 1994։
Васильев А.М. История Саудовской Аравии (1745–1973). М., 1982
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2. Մերձավոր Արևելքի պատմություն (Իրան) - 1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 3 Կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել 20-րդ դարի ընթացքում և 21-րդ դարի սկզբին Մերձավոր Արևելքի
երկրներում տեղի ունեցած պատմական զարգացումները, որոնք տարբեր գործոններով
պայմանավորված անմիջականորեն առնչվել են Իրանի պետական շահերին,
 ներկայացնել Սիրիայի, Լիբանանի և Իրաքի պատմական զարգացումներում Իրանի
ունեցած դերակատարությունը,
 ներկայացնել Մերձավոր Արևելքում առաջատարի դիրք զբաղեցնելու նպատակով
Իրանի և Թուրքիայի մրցակցային փոխհարաբերությունների պատմությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

3.

Ներկայացնել Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցած պատմական զարգացումները,
Նկարագրել այն գործոնները, որոնք պատմության տարբեր շրջափուլերում նպաստել են
Իրանի և մերձավորարևելյան տարածաշրջանի երկրների միջև առկա տարաձայնությունների խորացմանը,
Նկարագրել Իրանի և Մերձավոր Արևելքի երկրների մրցակցային քաղաքականության
իրականացման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

Վերլուծել մերձավորարևելյան երկրների՝ պատմական տարբեր շրջափուլերում
միմյանց հետ համագործակցելու շարժառիթները,
Վերլուծել մերձավորարևելյան երկրների՝ պատմական տարբեր շրջափուլերում
միմյանց դեմ պայքարելու պատճառներն ու հանգամանքերը,
Սահմանել պատմական տարբեր շրջափուլերում Մերձավոր Արևելքում Իրանի
ունեցած առաջնահերթությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները։
Բ2․Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները արաբագիտության
տարբեր բնագավառներում:
Գ2․Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3․Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, որի ավարտից հետո թեմայի շուրջ քննարկման կազմակերպում,
2. Հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինչպես նաև համապատասխան
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թեմաների վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
2.
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1-ին բաժին – Իրանի և Միացյալ Նահանգների փոխհարաբերությունները Մերձավոր
Արևելքում 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբին
2-րդ բաժին – Շիիզմի գործոնը Իրանի մերձավորարևելյան քաղաքականության տիրույթում
3-րդ բաժին - Քրդական գործոնը Իրանի և Թուրքիայի հարաբերություններում
4-րդ բաժին - Իսրայելի դերը Մերձավոր Արևելքի պատմական գործընթացներում
5-րդ բաժին - «Հիզբալլահն» Իրանի մերձավորարևելյան քաղաքականության տիրույթում
6-րդ բաժին - Իրանի և Թուրքիայի հարաբերությունների առանձնահատկությունը (Սիրիական
պատերազմի համատեքստում)
7-րդ բաժին - Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների առանձնահատկությունը
միջուկային համաձայնությունից հետո
8-րդ բաժին – Նավթային գործոնի ազդեցությունը մերձավորարևելյան գործընթացների վրա
9-րդ բաժին - Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը և Իրանը
10-րդ բաժին - Իրանի դերը «Իսլամական պետության» դեմ պայքարում
11-րդ բաժին- Իրանի և Ռուսաստանի ռազմավարական շահերը Սիրիայում
12-րդ բաժին - Իրանի ռազմավարական շահերը Պարսից ծոցի տարածաշրջանում
13-րդ բաժին - Մերձավոր Արևելքի երկրների հայ համայնքների հիմնախնդիրները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
13.
Ушаков В., Иран и мусульманский мир, М. 1999, 214 стр.
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2. Համաշխարհային գրականության ընտրանի

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախոսություն
6. 2-րդ՝գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել համաշխարհային գրականության մոտիվները և առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել համաշխարհային գրականության ձևավորման առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել 20-րդ դարի գրականության զարգացման հիմնական միտումները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճանաչել և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում կիրառել տվյալ դարաշրջաններիգրականության մասին տեսական
գիտելիքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2․Ձևակերպել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտելիքները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական
պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդները ու մոդելները
2.

Բ1․Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ

3. Բ3․Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
4. Գ1․Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսք
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոմերոսյան պոեմները: Հոմերոսյան հարցը: Հին հունական դրաման. Էսքիլես, Սոֆոկլես,
Եվրիպիդես:
2. Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային հիմքերը:
Վերածնունդը Իտալիայում: Դանտեի կյանքը: «Աստվածային կատակերգություն» պոեմը:
Պոեմի կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը:
3. Սերվանտեսի կյանքը և ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը: Դոն
Կիխոտի կերպարը:
4. Վերածնունդը Ֆրանսիայում: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպի ժանրային
առանձնահատկությունները և պոետիկան: Հումանիստականը Ռաբլեի վեպում:
5. Անգլիական
Վերածննդի
գրականությունը:
Շեքսպիրի
ստեղծագործությունը:
Մեծ
ողբերգությունները («Համլետ», «Լիր արքա», «Օթելլո»): Շեքսպիրի կատակերգությունները և
դրամաները:
6. Կլասիցիզմի գլխավոր սկզբունքները: Բնական մարդու կոնցեպցիան: Պիեռ Կոռնելի «Սիդ»
ողբերգությունը: Մոլիերի «Դոն Ժուան» կատակերգությունը:
7. Վ. Գյոթեի ստեղծագործությունը: «Ֆաուստ» ողբերգությունը, Մեֆիստոֆելի կերպարը: Մարդու
կոնցեպցիան «Ֆաուստ» ողբերգության մեջ:
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8. Բայրոնի ստեղծագործությունը: Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: Բայրոնի
պոեմները.«Դոն Ժուան» չափածո վեպը:
9. Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Վիկտոր Հյուգոյի «Փարիզի
Աստվածամոր տաճարը» վեպը:
10. Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի
ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները: «Ճանճերը»
պիեսը:
11. ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի «Խոտի տերևներ» ժողովածուի
գաղափարները և պոետիկան: Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների «Շառաչ և
ցասում» վեպի պրոբլեմները:
12. Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը:
13. Ֆր.
Կաֆկայի
ստեղծագործությունը:
Պատմվածքները
և
պրիտչաները:
«Կերպարանափոխություն» նովելը: «Դատավարություն» վեպը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տրոնսկի Ի., Անտիկ գրականության պատմություն, Երևան 1951
2. ՄամիկոնյանՀ., Արտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան, 1957
3. ԱրտամոնովԴ., 17-18-րդդարերիարտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան,
1987,
4. 19-րդդարիարտասահմանյանգրականությանպատմություն, խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի, Երևան,
1986,
5. Алексеев М.П., Жирмунский В.М.и др. История зарубежной литературы Средних веков и
Возрождения. Любое издание, Москва, 1979,
6. История зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011.
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2.Արաբական բարբառագիտության և
հանրալեզվաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակներն են՝
1. դիտարկել արաբական բարբառագիտությունը արաբերենի պատմության հետ
համադրությամբ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Վերլուծել և քննադատորեն իմաստավորել արաբական բարբառագիտության և լեզվի
պատմության ոլորտային ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած մեթոդաբանական
մոտեցումները։

2.

Համադրել քննարկվող կոնցեպցիաները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Տիրապետել արաբական բարբառախոս աղբյուրներ հետազոտելու մեթոդներին և տեխ100

նիկական գործիքակազմին։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները։
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2․ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5. Լեզվաբանականաշխարհագրություն,
վիճակագրականբարբառագիտություն,
բարբառայինքարտեզներ, զուգաբանություններ. ներածական։
6. Արաբերենիպատմությանևարաբականբարբառներիմասինժամանակակիցլեզվաբանակա
նգիտելիքիհիմքումդրվողպատկերացումներ,
սոցիոլեզվաբանականևպատմահամեմատականմոտեցումներ,
տերմինաբանականճշգրտումներ։
7. Ժամանակագրականտարբերընդգրկումունեցողաղբյուրներիհամադրությանհիմանվրա
(տեքստ,
ձայնագրություններ,
ձայնագրություններիսղագրություններ)
արաբբարբառախոսիրավիճակներիքննարկում։
8. Արաբբարբառախոսիրավիճակներիբառապաշարային,
քերականականառանձնահատկություններիքննարկում,
զուգաբանություններիդիտարկում.
ամփոփիչդիտարկումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Беликов В.И., Крысин Л.П. (2000). Социолингвистика. М.: Издательство РГГУ.
2. Owens, J. (2001). “Arabic Sociolinguistics”. Arabica 48:419-469.
3. Fischer, W., Jastrow, O. (1980). Handbuch der Arabischen Dialekte. Harrassowitz: Wiesbaden.
4. Ջահուկյան, Գ.Բ. (1972). Հայ բարբառագիտության ներածություն (վիճակագրական
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բարբառագիտություն)։ Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն։
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2.Իսլամագիտության հիմունքներ - 1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում իսլամագիտության
վերաբերյալ,
 ուսանողներին ծանոթացնել մուսուլմանական մշակութային արժեքային համակարգի
ձևավորվան և զարգացման առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
16.
17.

թվարկել իսլամի կրոնական համակարգի հիմնարար սկզբունքները,
ձևակերպել իսլամական արժեհամակարգի զարգացման և կայացման
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
գնահատել իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների պատճառահետևանքային կապը,
4.
մեկնաբանել իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները:
Ա4. Ներկայացնել արաբագիտությունը՝ որպես գիտության բնագավառի, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Հանրագումարային քննություն՝ բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նախաիսլամական Արաբիան. տարածքը, բնակչությունը, տնտեսությունը, մշակույթը և
կրոնը:
2. Մուհամմադ մարգարեն և նրա գործունեությունը:
3. Իսլամը արդարակյաց խալիֆների օրոք:
4. Իսլամը Օմայյան խալիֆայության օրոք:
5. Աբբասյան տերությունը և իսլամական գիտությունների համակարգերի ձևավորումը:
6. Ղուրան և Ղուրանագիտություն (Իլմ ալ-Ղուրան վա թաֆսիր):
7. Հադիսները և հադիսների գրականությունը։ «Մարգարեի Սուննայի» կոնցեպցիայի
ձևավորումը:
8. Շիա իսլամի կրոնագաղափարական համակարգը
9. Ֆիկհ` մուսուլմանական իրավագիտություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ходжсон М. Дж. С. История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней,
Москва; 2013.
Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система; Ин-т востоковедения, С.-Петербург,
- М.: Вост. лит., 2004.
Heinz Halm, Shiism, Columbia University Press, 2004.
Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / А. Д. Кныш; пер. с англ. М.
Г. Романов. — СПб.: «Издательство “ДИЛЯ”», 2004.
Сагадеев А. Восточный перипатетизм, Марджани, 2009.
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2.Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) - 5

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. Գործ. – 10

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝
1. ամրապնդել խոսքային իրադրությունների հիմնական ոլորտների բառապաշարը
յուրացված նորմատիվ քերականական նյութի հիման վրա,
2.

զարգացնել բանավոր խոսքը կենցաղային և հասարակական թեմատիկ ոլորտում։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ հասարակական-քաղաքական բնօրինակ տեքստերի բովանդակության ոչ
պակաս, քան 70%-ը,
2. վերարտադրել գեղարվեստական բնույթի բնօրինակ տեքստերի բովանդակության ոչ
պակաս, քան 50 %-ը,
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3. յուրացնել արաբերենի շարահյուսական առանձնահատկությունները,
4. զարգացնել արաբերենով տարբեր ոլորտներին առնչվող տեքստեր լսելու և
հասկանալու հմտությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

յուրացնել ընդհանուր գիտական և գիտահանրամատչելի բառապաշարի հիմնական
հատվածը,

2.

կիրառել հասարակական-քաղաքական բառապաշարի հիմնական հատվածը։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, ներկայացնել գիտամանկավարժական,
թարգմանչական
բնագավառներում
համակարգչային
տարաբնույթ
ծրագրերի
կիրառության առանձնահատկությունները:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Բ4. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը:
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ (դասընթացի
թարգմանություն),
2. առաջադրանքներ (թարգմանություննե),

թեմայով

3. Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում(քերականական
առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն)։

տեքստերի

և

ընթերցում,

բառապաշարային

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
3. Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1.

Հասարակական-քաղաքական տեքստեր։

2.

Գեղարվեստական տեքստեր։

3.

Ընդհանուր գիտական և գիտահանրամատչելի բառապաշար։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Schulz E., Krahl G., Reuschel W. “Standatd Arabic,” An elementary –intermediate course”
Cambridge University Press, 2000.
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2.

Մ. Ջ. Մանուկյան, Ա.Ժ.Էլոյան, Լսում և սովորում ենք արաբերեն/– Երևան.: Հեղ. հրատ.,
2014.

3.

Э.В. Яковенко, “Арабский язык практический курс перевода”, Москва, 2009

1. 1802/Բ18.

Ուսումնասիրվող երկրների գրականություն
երկրների 20-րդ դարի գրականություն)- 3

(արաբական

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.– 2,

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողների ուշադրությունը հրավիրել գրական նոր ուղղությունների և ժանրերեի
առաջացման գործընթացին 20-րդ դարի երկրորդ կեսի և 21-րդ դարի սկզբի արաբական
գրականության համատեքստում:



ծանոթանալ և վերլուծել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի և 21-րդ դարի սկզբիգրական նոր
ուղղություններին
և
հոսանքներին
հարող
առանձին
հեղինակների
ստեղծագործությունները՝ արաբական երկրներում տեղի ունեցող քաղաքական,
տնտեսական և հասարակական-մշակութային գործընթացների համատեքստում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

բացատրել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի և 21-րդ դարի սկզբի արաբական գրականության
տեսական խնդիրները,

2.

ներկայացնել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի և 21-րդ դարի սկզբի արաբական
գրականության մեջ գրական նոր և ժամանակակից ուղղությունները, մեթոդները,
թեմատիկ առանձնահատկությունները՝ համաշխարհային գրականության մեջ առկա
միտումներին զուգահեռ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

վերլուծել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի և 21-րդ դարի սկզբի արաբական գրականության
զարգացման օրինաչափությունները,

2.

համեմատել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի և 21-րդ դարի սկզբի արաբական երկրների
հասարակա-քաղաքական գործընթացների զարգացումները և դրանց ազդեցությունը
արաբական գրականության վրա:

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

վերլուծել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի և 21-րդ դարի սկզբի արաբական գրականության
արաբական գրականության զարգացման օրինաչափությունները,

2.

մեկնաբանել գրական տենդենցների ձևավորումը 20-րդ դարի երկրորդ կեսի և 21-րդ
դարի սկզբի արաբական գրականության զարգացման գործընթացներում:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք (էսսե), 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք(ինքնուրույն
աշխատանք/հետազոտություն), 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2 առաջադրանք,
յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է ուսումնասիրել 20-րդ դարի 50-60
գրողների գաղափարական և գրական ոճի փոփոխությունները ինչպես տեղական,այնպես էլ
համաշխարհային գործընթացենրի համտեքստում:
Դասընթացի երկրորդ հատվածում ուսումնասիրվում են մոդեռն և պոստմոդեռն
հասկացությունները արաբական գրականության շրջանակներում,ինչպես նաև կին գրողներին
և նրանց դերի փոփոխությունը հասարակության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы XIX-XX веков. т.1, М.,
2002, т.2,М.,2003
Кирпиченко В.Н. Современная египетская проза. 60-70-е гг. М., 1986.
Badawi, M.M. Modern Arabic Literature: The Cambridge History of Arabic Literature,
Cambridge, 1992
Brugman, J. An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, Leiden,
1984
Studies in the Social History of Modern Egypt. Chicago: University of Chicago Press, 1969
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1. 1802/Բ19

2. Ուսումնասիրվող երկրների պատմություն (արաբական

3. 2 ECTS

երկրների նոր շրջանի պատմություն) - 3

կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. - 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել Օսմանյան կայսրության տարածքում գտնվող արաբական երկրների
քաղաքական, սոցիալական իրավիճակը, պատմական թատերաբեմ որպես սուբյեկտ
վերադառնալու համար արաբական երկրների ժողովուրդների մղած պայքարի առանձնահատկությունները,



վերլուծել տարածաշրջանում ազգային-ազատագրական գործընթացներին նպաստող
գործոնները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

ներկայացնել 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին առկա սոցիալ-քաղաքական
միտումները,

2.

բացատրել և հասկանալ այդ միտումներին նպաստող գործոնները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

քննադատորեն վերլուծել արաբական աշխարհի զարգացումները գերտերությունների
գաղութային քաղաքականության համատեքստում, արաբական առանձին երկրների
վրա ազդող ներքին և արտաքին գործոնների յուրահատկությունները,

2.

համեմատել արաբական աշխարհում հասարական-քաղաքական գործընթացների
առկա զարգացումները:

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

մեկնաբանել 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին արաբական աշխարհի
հիմնախնդիրները,

2.

կողմնորոշվել տարածաշրջանային առկա գործընթացներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.

Սահմանել

արաբա-մուսուլմական

մշակութային

արեալի՝

միջգիտակարգային

ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև որոշակի
ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական
ոլորտում:
107

Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
Գ4.

Պատրաստել

զեկույցներ,

ներկայացնել

հետազոտական

աշխատանքների

արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն՝ բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է ուսումնասիրել գերտերությունների
գաղութային քաղաքականության հիմնախնդիրներն արաբական երկրներում։
Դասընթացի երկրորդ հատվածը նվիրված է արաբական առանձին պետությունների
հասարակական-քաղաքական գործընթացների ուսումնասիրությանը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966.
2. История Востока: Восток в новое время, под ред. Рыбакова Р.Б., том 4, книга 1, Москва,
2005.
3. Кошелев B.C. От Араби-паши до Саада Заглула. 1879-1924. М., 1992.
4. Peter Mansfield, A History of the Middle East. Penguin, NewYork.
5. Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Արաբական երկրների պատմություն, հատոր 2-րդ, Երևան, 2003.

1. 1803/Բ40

2. Մերձավոր Արևելքի պատմություն (Թուրքիա) - 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ՈՒսանողներին տալ գիտելիքներ օսմանյան կայսրության հին և նոր շրջանի
պատմության (XVIII դ.-ի վերջ XIX դ.-ի) մասին:
 ՈՒսանողներին տալ գիտելիքներ Թուրքիայի Հանրապետության նորագույն շրջանի
պատմության մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել սելջուկյան և օսմանյան վաղ շրջանի պատմության հիմնահարցերը,
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2. ներկայացնել օսմանյանկայսրությանպատմության (XVIII դ.-ի վերջ XIX դ.) հարցերը,
3. լուսաբանելԹուրքիայինորագույնպատմությանհիմնահարցերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերարտադրել օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության պատմության
հիմնահարցերը
4. զարգացնել պատմականվերլուծությանհմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները։
Բ2․Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները արաբագիտության
տարբեր բնագավառներում:
Գ2․Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3․Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Օսմանյան կայսրության թուլացումը: Սելիմի նոր բարեփոխումները:
Մահմուդ II-ի բարեփոխումները:
Թանզիմաթի I շրջանը:
Ղրիմի պատերազմը:
Թանզիմաթի II շրջանը:
Արևելյան հարց: Հայկական հարց:
Պանիսլամիզմ, օսմանիզմ, թյուրքչուլուք /պանթուրքիզմ/:
Նոր օսմաններ, սահմանադրական շարժումը:
Առաջին սահմանադրությունը: «Զուլումի շրջանը», Աբդուլ-Համիդի բռնատիրությունը,
հայերի կոտորածները Օսմանյան կայսրությունում 1890-ական թթ.:
10. Երիտթուրքական շարժումը, 1908թ. հեղափոխությունը: Երիտթուրքերի իշխանության
շրջանը:
11. Պոտսդամի կոնֆերանսը և հայկական տարածքների հարցը:
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12. Անցումը բազմակուսակցականությանը, դեմոկրատական կուսակցության
իշխանության շրջանը:
13. Թուրքիան և ՆԱՏՕ-ն, ազմական հեղաշրջումները Թուրքիայում:
14. Իսլամական գործոնը Թուրքիայի Հանրապետությունում: Իսլամամետ ուժերի
իշխանության գալը:
15. Հայ թուրքական հարաբերությունները արդի փուլում:մա 12՝Օսմանյան կայսրությունը
առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Բայբուրդյան Վ. Ա., Օսմանյան նկայսրության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ, 2011թ.:
2. ՀասրաթյանՄ. Ա., Օրեշկովա Ս. Ֆ., Պետրոսյան Յու. Ա., Թուրքիայի պատմության
ուրվագծեր, Երևան, ԵՊՀ, 1986թ.:
3. Ռ. Սաֆրաստյան, Ռ. Մելքոնյան և ուրիշներ, Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014:
4. Новичев А. Д., История Турции, т. 1, Эпоха феодализма (11-18 века), Ленинград, 1963.
5. Петросян Ю. А, Османская империя: Могущество и гибель, Москва, 1990.

1. 1802/Բ20

2. Մերձավոր Արևելքի երկրների բարբառներ - 2

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

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. Գործ. – 2 ժամ
7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական ոլորտում Եգիպտոսի, Սիրիայի և Իրաքի արաբական բարբառների առանձնահատկությունների ուսուցումը և բանավոր խոսքի զարգացումը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.
2.

Հասկանալ Եգիպտոսի, Սիրիայի և Իրաքի արաբական բարբառների քերականական
հիմնական օրինաչափությունները,
տիրապետել
Եգիպտոսի,
Սիրիայի
և
Իրաքի
արաբական
բարբառների
առանձնահատկություններին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

Լսել, հասկանալ և կարողանալ առօրյա իրավիճակներում օգտագործել նշված
բարբառները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6․ Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները:
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Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Բ4. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը:
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,

3.

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

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրական արաբերենի և Եգիպտոսի, Սիրիայի և Իրաքի բարբառներիքերականական
կատեգորիաների համեմատական վերլուծություն։
Բարբառների բառային խորքային շերտերի ուսումնասիրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Liddicoat M., J., Lennane R., Abdul Rahim I., Integrated Arabic. Syriac collocuial, Georgetown
University, 2008
2. Джамиль Я., Ю., Мокрушина А., Арабский язык. Багдадский диалект, Санкт-Петербург,
2012

1. 1802/Բ21

2. Իսլամագիտության հիմունքներ - 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. -2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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3. 3 ECTS
կրեդիտ





ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում իսլամագիտության
վերաբերյալ,
ուսանողներին ծանոթացնել մուսուլմանական մշակութային արժեքային համակարգի
ձևավորվան և զարգացման առանձնահատկություններին
ուսանողներին ծանոթացնել իսլամի կրոնագաղափարական, կրոնաիրավական և
փիլիսոփայական համակարգերին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկել իսլամի կրոնաիրավական համակարգի հիմնարար սկզբունքները,
2. ձևակերպել իսլամական կրոնագաղափարական մտքի զարգացման և կայացման
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների պատճառահետևանքային կապը,
2. վերլուծել ադապտացիոն գործընթացներն իսլամում, դրանց տեղն ու դերը ժամանակի
մարտահրավերների համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները:
Ա4. Ներկայացնել արաբագիտությունը՝ որպես գիտության բնագավառի, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն՝ բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Շարիաթի ձևավորումը և կայացումը։
2. Դոգմատիկա և կալամ։
3. Ուսուլ ադ-դին
4. Ֆալսաֆա` մուսուլմանական փիլիսոփայություն:
5. աթ-Թասաուֆ. Կրոնական միստիցիզմ։
6. Գաղափարական հոսանքները և տարա-ձայնությունները իսլամում XIX-XX դ. վերջ
(մոդեռնիզմ, ռեֆորմացիա, ֆունդամենտալիզմ, ռադիկալիզմ և այլն )։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Ходжсон М. Дж. С. История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней,
Москва, 2013.
2. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / А. Д. Кныш; пер. с англ. М. Г.
Романов. — СПб.: «Издательство “ДИЛЯ”», 2004.
3. Сагадеев А. Восточный перипатетизм, Марджани, 2009.

4. Васильев А.М. История Саудовской Аравии (1745 — 1973), М. 1982.
5. Watt W. M., Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh University Press, 1985.

1. 1802/Բ22

2.Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) - 6

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. Գործ. – 10 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝

1. ընդլայնել նախորդ մոդուլների ավարտին ներածված խոսքային իրադրությունների
ցանկը,

2. կատարելագործել բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները,
3. ապահովել խոսելու ունակության առավելագույն աստիճանին հասնելու
հնարավորություն իրական խոսքային ակտի պայմաններում, ինչը ենթադրում է
ուսուցանվող լեզվական նյութի մեջ առօրյա-խոսակցական տարրերի ներմուծում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. յուրացնել հասարակական-քաղաքական բնօրինակ տեքստերի բովանդակության ոչ
պակաս, քան 80%-ը,
2. վերարտադրել գեղարվեստական և գիտամշակութային բնույթի բնօրինակ տեքստերի
բովանդակության ոչ պակաս, քան 60%-ը,
3. ամրապնդել և կանոնավորել տարբեր ոլորտներին առնչվող բառապաշարի հիմնական
մասը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. յուրացնել առօրյա-խոսակցական լեզուների (Սիրիա, Եգիպտոս) հիմնական
առանձնահատկությունները,
5. փորձել զրույց վարել մուտքագրված խոսքային իրադրությունների բառապաշարի
սահմաններում՝ առօրյա-խոսակցական լեզուների (Սիրիա, Եգիպտոս) տարրերի
ներգրավմամբ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, ներկայացնել գիտամանկավարժական,
թարգմանչական բնագավառներում համակարգչային տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության
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առանձնահատկությունները։
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Բ4. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը:
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել
բանավոր և գրավոր խոսք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ.
2. առաջադրանքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
3. Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝

1.

Հասարակական-քաղաքական տեքստեր։

2.

Գեղարվեստական և գիտամշակութային տեքստեր

3.

Առօրյա-խոսակցական լեզվի բառապաշար։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Schulz E., Krahl G., Reuschel W.“ Standatd Arabic, An elementary –intermediate course”
Cambridge UniversityPress, 2000.
2. Մ. Ջ. Մանուկյան, Ա.Ժ.Էլոյան, Լսում և սովորում ենք արաբերեն/– Երևան.: Հեղ. հրատ.,
2014.
3. Э.В. Яковенко ”Арабский язык практический курс перевода”, Москва 2009

1. 1802/Բ14

2. Մասնագիտական լեզվի տեսական հիմնահարցեր -1

4. 2 ժամ/շաբ

5. Դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝
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3. 2 ECTS
կրեդիտ

1. Ուսանողների մոտ ձևավորել արաբերեն լեզվի տեսական նկարագրման ընթացքում
առաջացող խնդիրների, արաբագիտական տարբեր դպրոցների կողմից դրանց լուծման համար
առաջարկվող եղանակների և կիրառվող վերլուծական մոդելների մասին պատշաճ
մասնագիտական պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել արդի արաբական լեզվաբանության տեսական խնդրացանկը,
բացատրել արաբական լեզվաբանական ավանդույթի վերլուծական
տրամաբանությունը,

մեթոդի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. կարողանալ կատարել արաբերեն տեքստի լեզվաբանական վերլուծություն

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունների:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ:
Բ4. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը:
Գ2. Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝բանավոր ներկայացում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, 2 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արաբական հնչյունաբանության գլխավոր հասկացությունները։ Հնչյունաբանական
խնդիրները արաբական լեզվաբանական ավանդույթում։
2. Գրական արաբերենի վանկաչափական խնդրացանկը։ Խոսքի ռիթմը և նրա լեզվաբանական գործառույթներն արաբերենում։
3. Արաբական լեզվաբանական ավանդույթի ձևաբանական խնդրացանկը ժամանակակից
լեզվաբանության տեսական պատկերացումների համատեքստում։
4. Բառը արաբական լեզվաբանական ավանդույթի հետազոտական մոդելում։
5. Բառի ձևաբանական կազմը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Кобозева, И. М., 2004. Лингвистическая семантика: Учебник. Изд. 2-е., Москва, Едиториал
УРСС.
2. Теньер Л., Основы структурного синтаксиса, Москва, 1988.
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3. Атаян Э. Р., Предмет и основные понятия структурального синтаксиса, Ереван, 1968.
4. Плунгян, В. А. Общая морфология: введение в проблематику. УРСС, 2003.

1. 1802/Բ23

2. Մասնագիտական լեզվի տեսական հիմնահարցեր -2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակներն են՝
1. Ուսանողների մոտ ձևավորել արաբերեն լեզվի տեսական նկարագրման ընթացքում
առաջացող խնդիրների, արաբագիտական տարբեր դպրոցների կողմից դրանց լուծման համար
առաջարկվող եղանակների և կիրառվող վերլուծական մոդելների մասին պատշաճ
մասնագիտական պատկերացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել արդի արաբական լեզվաբանության տեսական խնդրացանկը,
բացատրել արաբական լեզվաբանական ավանդույթի վերլուծական
տրամաբանությունը,

մեթոդի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կարողանալ կատարել արաբերեն տեքստի լեզվաբանական վերլուծություն

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Յուրացնել արաբերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունների:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ:
Բ4. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը:
Գ2. Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Արաբական լեզվաբանական ավանդույթի ձևաբանական խնդրացանկը ժամանակակից
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լեզվաբանության տեսական պատկերացումների համատեքստում։
Նախադասության հասկացությունը և ստորոգման առանձնահատկություններն
արաբերենում։
Արաբական լեզվաբանական ավանդույթի շարահյուսական խնդրացանկը։
Շարահյուսական հարաբերությունների տեսակները և շարահյուսական հիմնական
կարգերը։
Կառավարման տեսությունը և արաբական բառափոխությունը։

2.
3.
4.
5.

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Кобозева, И. М., 2004. Лингвистическая семантика: Учебник. Изд. 2-е., Москва, Едиториал
УРСС.
6. Теньер Л., Основы структурного синтаксиса, Москва, 1988.
7. Атаян Э. Р., Предмет и основные понятия структурального синтаксиса, Ереван, 1968.
8. Плунгян, В. А. Общая морфология: введение в проблематику. УРСС, 2003.

1. 1802/Բ25

2. Ուսումնասիրվող երկրների պատմություն (արաբական
երկրների նորագույն շրջանի պատմությու) - 4

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

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. Դաս.-2 ժամ, սեմ. – 2 ժամ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր Արևելքում 20-րդ
դարում և 21-րդ դարի սկզբին,



վերլուծել տրանսֆորմացիոն գործընթացները մերձավորարևելյան տարածաշրջանում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

ներկայացնել Մերձավոր Արևելքում առկա աշխարհաքաղաքական հիմնական
միտումները,

2.

բացատրել և հասկանալ աշխարհաքաղաքական գործընթացները տարածաշրջանում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

քննադատորեն վերլուծել մերձավորարևելյան գործընթացներն աշխարհաքաղաքական
զարգացումների համատեքստում,

2.

համեմատել մերձավորարևելյան պետությունների հասարական-քաղաքական
գործընթացների արդի զարգացումները:

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

մեկնաբանել մերձավորարևելյան գործընթացների արդի հիմնախնդիրները,

2.

կողմնորոշվել մերձավորարևելյան արդի գործընթացներում:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև որոշակի
ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական
ոլորտում:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
Գ4.
Պատրաստել
զեկույցներ,
ներկայացնել
հետազոտական
աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինար պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
3. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է ուսումնասիրել համաշխարհային
գործընթացենրը, դրանց դրսևորումները և հավանական զարգացումները։
Դասընթացի երկրորդ հատվածը նվիրված է մերձավորարևելյան առանձին պետությունների
աշխարհաքաղաքական գործընթացների ուսումնասիրությանը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Anderson E., Middle East: Geography and Geopolitics, Routledge, 2013.
2.
Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Արաբաակն երկրների պատմություն, 3-4-րդ հատորներ,
Երևան, 2007:
3.
Е.М. Примаков, Анатомия ближневосточного конфликта, Moskwa, 1978.
4.
Stephen Kinzer, Reset Middle East, I,B, Taurus, London.
5.
История Востока: Восток в новое время, под ред. Рыбакова Р.Б., том 5, Москва 2007.

1. 1802/Բ26

4. 2 ժամ/շաբ.

2.Կրոնական և սոցիալ-փիլիսոփայական
գաղափարախոսության զարգացումը միջնադարում
5. Դաս․ -2 ժամ, սեմ․-2 ժամ
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3. 2 ECTS
կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում մուսուլմանական
գաղափարական, քաղաքական և սոցիալական մտքի զարգացման ընթացքի
վերաբերյալ,
 ուսանողներին ծանոթացնել իսլամի կրոնագաղափարական, կրոնաիրավական և
փիլիսոփայական համակարգերում զարգացման առանձնահատկություններին
միջնադարում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

թվարկել իսլամի կրոնաիրավական համակարգի հիմնարար սկզբունքները,
ձևակերպել իսլամի կրոնական և սոցիալ-փիլիսոփայական գաղափարախոսության
զարգացման և կայացման առանձնահատկությունները միջնադարում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

2.

գնահատել իսլամի կրոնական և սոցիալ-փիլիսոփայական գաղափարախոսության
զարգացման և կայացման առանձնահատկությունների պատճառահետևանքային կապը
միջնադարում,
վերլուծել ադապտացիոն գործընթացներն իսլամում միջնադարում։

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

քննարկել միջնադարյալ իսլամում կրոնական և սոցիալ-փիլիսոփայական
գաղափարախոսության զարգացման և կայացման առանձնահատկությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները:
Բ1․Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ:
Բ3․ Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Գ3․Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2․Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
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առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,

3.

Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.

Դոգմատիկ բանավեճերն իսլամում 8-9–րդ դարերում:
Սոցիալական փիլիսոփայության ձևավորումը և կայացումը իսլամում:
Ռացիոնալ մտածողությունը իսլամում:
Ադապտացիոն մեխանիզմները միջնադարյան իսլամում։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.

Heinz Halm, Shiism, Columbia University Press, 2004.
Ходжсон М. Дж. С., История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших
дней, Москва; 2013.
Watt W. M., Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh University Press, 1985.

4.

H. Wolfson, The Philosophy of the Kalam, Harvard university press, 1976.
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2.Մասնագիտական արևելյան լեզու (արաբերեն) - 7

4. 10 ժամ/շաբ.

3. 10 ECTS
կրեդիտ

5. Գործ. – 10 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակներն են՝
1. ապահովել խոսքարտադրիչ ունակությունների առավելագույն մակարդակը հիմնական
թեմատիկ ոլորտներում (բացի գեղարվեստականից),
2.

զարգացնել ուսանողի կողմից լեզվական տեղեկատվության (ինֆորմացիայի) անկաշկանդ ընկալումը,

3.

ապահովել հիմնական թեմատիկ ոլորտներում (բացի գեղարվեստականից) խոսքարտադրիչ ունակությունների առավելագույն մակարդակը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. յուրացնել հասարակական-քաղաքական բնօրինակ տեքստերի բովանդակության ոչ
պակաս, քան 90%-ը,

2. ընկալել գեղարվեստական և գիտամշակութային բնույթի բնօրինակ տեքստերի
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բովանդակության ոչ պակաս, քան 80%-ը,

3. ակտիվորեն գործածել հասարակական-քաղաքական և գիտամշակութային բնույթի
բնօրինակ տեքստերի բառապաշարը,
4. կատարելագործել խոսքային իրադրությունների բառապաշարի սահմաններում ազատ
զրույց վարելու ձեռք բերված ունակությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. վարել ազատ զրույց լ մուտքագրված խոսքային իրադրությունների բառապաշարի
սահմաններում՝ առօրյա-խոսակցական լեզուների (Սիրիա, Եգիպտոս) տարրերի
ներգրավմամբ,

6. քերականական վերլուծությանենթարկել բնօրինակ տեքստերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.Օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, ներկայացնել գիտամանկավարժական,
թարգմանչական բնագավառներում համակարգչային տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության
առանձնահատկությունները:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Բ4. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը:
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել
բանավոր և գրավոր խոսք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. գործնական պարապմունքներ.
2. առաջադրանքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։

3.

Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝

1.

Հասարակական-քաղաքական տեքստեր։

2.

Հասարակական և գիտամշակութային տեքստեր

3.

Առօրյա-խոսակցական լեզվի բառապաշար։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Schulz E., Krahl G., Reuschel W, Standatd Arabic, An elementary –intermediate course”
Cambridge University Press, 2000.

2. Яковенко Э.В., “Арабский язык практический курс перевода”, Москва 2009.
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2. Արաբական լեզվաբանական ավանդույթը
3. 3 ECTS կրեդիտ
տարածաշրջանային համատեքստում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս.-2 ժամ, սեմ. – 2 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակներն են՝
1. ինտեգրել արաբական, հրեական և ասորական քերականական ուսմունքները
լեզվաբանության պատմագրության ժամանակակից խնդրացանկում, տարաժամանակյա
կտրվածքով համադրել լեզվի մասին «պատմական» և «ժամանակակից» գիտելիքը,
2.պարզաբանել քերականական մտքի զարգացման լեզվամշակութային նախադրյալները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.
4.

5.

բացահայտել, որ «արդի գրական արաբերենի» հիմքը տրված է արաբական
քերականական ուսմունքներում, որոնք գրվել են ավելի քան 1200 տարի առաջ։ Դրանք
ոչ միայն «սահմանում» ու նկարագրում էին լեզուն, այլև առաջարկում յուրօրինակ
վերլուծական գործիքակազմ, որն առ այսօր կիրառում է արաբագիտական
հետազոտական ավանդույթը,
նկարագրել քերականական մտքի պատմությունը՝ հիմնված արաբական, ասորական և
հրեական ավանդույթների ուսումնասիրության վրա,
ճանաչել արաբական, հրեական միջնադարյան քերականական աշխատությունների
որոշ հատվածներ (8-14-րդ դդ.),
համեմատել և համադրել լեզվի մասին «արաբական/հրեական/ասորական պատմական
գիտելիքը» «լեզվաբանական ժամանակակից տեսական գիտելիքի» հետ ու վերջինիս
միջոցով բացատրել քննական մեկնաբանման հնարավորությունների էությունը,
առավելությունները, թույլ կողմերը,
մեկնաբանել
միջմշակութային
հաղորդակցության
միտումները
ընդհանուր
տարածաշրջանային արեալում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
համակարգել
լեզվաբանության պատմության, լեզվաբանական ուսմունքների
պատմության ու լեզվաբանության պատմագրության գիտակարգերի ժամանակակից
խնդրացանկն ու տարածաշրջանային լեզվաբանական մտքի ուսումնասիրությունները
փոխինտեգրել հետազոտական հետաքրքրությունների առավել ընդգրկուն այս
շրջանակում,
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
10.
Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև որոշակի
ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական
ոլորտում:

1.
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Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4.
Պատրաստել
զեկույցներ,
ներկայացնել
հետազոտական
աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրախոսական բնույթի էսսե (750 բառի սահմաններում), 5
միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Լեզվական իրադրությունը ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում. եբրայերենի,
արաբերենի, արամեերենի պատմության համառոտ ակնարկ: Քերականական
ուսումնասիրությունները սեմալեզու միջավայրում:
2. Արաբական լեզվաբանական ավանդույթը ձևավորման վաղ փուլում՝ Հին Իրաքյան
դպրոց:
Սիբավեյհ՝
արաբական
ավանդույթի
խնդրացանկի,
մեթոդի,
ուսումնասիրության ենթակա կորպուսի հստակեցում:
3. Արաբական լեզվաբանական ավանդույթը հետսիբավեյհյան շրջանում՝ Բասրա, Քուֆա,
Բաղդադ։ Ավանդույթի ինքնագիտակցում ու գիտելիքի նորմավորում։
4. Արաբական լեզվաբանական ավանդույթի կառուցվածքը։ Քերականությունն ու
տրամաբանությունը ավանդույթում, լեզվի մասին գիտելիքն ու այլ գիտությունները
արաբա-մուսուլմանական հասարակությունում։
5. Ասորական քերականական գիտելիքի զարգացման առանձնահատկությունները:
Հրեական քերականական ավանդույթի կազմավորումը և զարգացման հիմնական
ուղղությունները: Համեմատական քերականագիտության զարգացումը հրեական
միջավայրում:
6. Արաբական, ասորական և հրեական ավանդույթների փոխհարաբերության հարցը,
տերմինաբանական համակարգերի հարաբերակցությունը: Արաբական, ասորական և
հրեական ավանդույթները լեզվաբանական ավանդույթների մեկնական մոդելների
համատեքստում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. 1802/Բ30
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ասիական տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական
զարգացումները արդի փուլում

3. 5 ECTS
կրեդիտ

5. Դաս․ -2 ժամ, սեմ․ - 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում արդի փուլում ասիական
տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ,
 ուսանողներին ծանոթացնել արդի փուլում ասիական տարածաշրջանի
աշխարհաքաղաքական զարգացումների առանձնհատկություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել արդի փուլում ասիական տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական
զարգացումների հիմնախնդիրները,
ձևակերպել արդի փուլում ասիական տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական
զարգացումների առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատել արդի փուլում ասիական տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական
զարգացումների առանձնահատկությունների պատճառահետևանքային կապը,
վերլուծել արդի փուլում ասիական տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական
զարգացումների առանձնահատկությունները։

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

քննարկել արդի փուլում ասիական տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական
զարգացումների առանձնահատկությունները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները:
Բ1․Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ:
Գ3․Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4․Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
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2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.
5.

Ասիայի երկրների մուտքը համաշխարհային տնտեսական համակարգ (18-19դդ.)։
Ասիայի երկրները առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրեին և ընթացքում։
Ասիայի երկրները համաշխարհային երկու պատերազմների միջև։
Ասիան և Աֆրիկան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում։
Ասիայի երկրների մշակութային զարգացման առանձնահատկությունները 20դ. վերջին–
21դ. սկզբին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

А.М. Родригес, Новейшая история стран Азии и Африки XX в., М., 2004.
И.А. Василенко, Геополитика современного мира, М., 2015.
Современные международные отношения, под.ред. А.В. Торкунова, М., 2016.
П.Кальвокоресси, Мировая политика после 1945г., т. 1-2, М., 2016.
Հովհաննիսյան Ն., Արաբական երկրների պատմություն, հ. 3-4., Եր., 2006-2007:

1. 1802/Բ31

2. Իսլամը 21-րդ դարում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս․ - 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում իսլամական
արժեհամակարգում ընթացող ժամանակակից գործընթացների վերաբերյալ,
 ուսանողներին ծանոթացնել իսլամական արժեհամակարգում ընթացող ժամանակակից
գործընթացների առանձնահատկություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.
2.

թվարկել իսլամական արժեհամակարգում ընթացող ժամանակակից գործընթացները,
ձևակերպել իսլամական արժեհամակարգում ընթացող ժամանակակից
գործընթացների զարգացման առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատել իսլամական արժեհամակարգում ընթացող ժամանակակից գործընթացների
առանձնահատկությունների պատճառահետևանքային կապը,
վերլուծել իսլամական արժեհամակարգում ընթացող ժամանակակից գործընթացների
դերն ու նշանակությունը արդի փուլում։

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

քննարկել իսլամական արժեհամակարգում ընթացող ժամանակակից գործընթացների
զարգացման առանձնահատկությունները արդի փուլում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվությունը և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2․Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն՝ բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.

Տրանսֆորմացիոն գործընթացները իսլամում:
Ադապտացիոն գործընթացները սուննիական իսլամում:
Արդի մարտահրավերները և իսլամը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.

Roy O., Jihad and Death: The Global Appeal of Islamic State. Hurst Publishers. 2017.
Kepel G., Beyond terror and martyrdom: The future of the Middle East, Cambridge, Harvard
Belknap Press, 2008.
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3.
4.
5.

Ramadan T., Islam and the Arab Awakening. Oxford; New York: Oxford University Press. 2012
Asad T., On Suicide Bombing. Columbia University Press, 2007.
Abdullahi Ahmed An-Na'im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a.
Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 2008.

1. 1802/Բ32

2.Ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կրոնական և
փիլիսոփայական շարժումները

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս․ -2 ժամ, սեմ․-2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում ուսումնասիրվող
տարածաշրջանի կրոնական և փիլիսոփայական շարժումների վերաբերյալ,



ուսանողներին ծանոթացնել ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կրոնական և
փիլիսոփայական շարժումների զարգացման առանձնահատկություններին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

թվարկել իսլամի ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կրոնական և փիլիսոփայական
շարժումները,

2.

ձևակերպել ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կրոնական և փիլիսոփայական
շարժումների գաղափարախոսության զարգացման և կայացման առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կրոնական և փիլիսոփայական
շարժումների գաղափարախոսության զարգացման և կայացման
առանձնահատկությունների պատճառահետևանքային կապը,

2.

վերլուծել ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կրոնական և փիլիսոփայական
շարժումների դերն ու նշանակությունը արդի փուլում։

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

քննարկել ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կրոնական և փիլիսոփայական
շարժումների գաղափարախոսության զարգացման և կայացման
առանձնահատկությունները արդի փուլում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա2․Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները։
Բ3․ Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում։
Գ4․Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2․ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.

Արմատականություն, ծայրահեղականություն,
Քաղաքական իսլամ
Ջիհադականություն
Գլոբալիզացիա և ադապտացիոն մեխանիզմները իսլամում։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Roy O., Globalized Islam: The Search for a New Ummah. Columbia University Press. 2004
Kepel G., Jihad: The Trail of Political Islam, London, I.B. Tauris, 2004.
Ramadan T., The Arab Awakening: Islam and the New Middle East. London: Allen Lane. 2012.
Asad T., Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford University Press,
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2003.

5.

Ходжсон М. Дж. С. История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней,
Москва; 2013.

1. 1802/Բ33

2.Արդի եբրայերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Գործն. – 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընթերցանության և գրելու, ինչպես նաև՝ ոչ բարդ
թարգմանություններ կատարելու ունակություններ,
 զարգացնել արդի եբրայերենին տիրապետելու լեզվաբանական հիմքը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.
2.

յուրացնել
արդի
եբրայերենի
հնչյունային,
գրային
և
քերականական
հասկացությունների կազմը,
հասկանալ եբրայերենի ձևաբանական և շարահյուսական հիմնական օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

տիրապետել եբրայերեն գրին, ընթերցել ու թարգմանել ոչ բարդ տեքստեր, ունենալ
մինչև 300 միավոր բառապաշար։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։
Բ4. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը։
Գ2. Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել։
Գ5.Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
129

առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննություն՝գրավոր աշխատանք, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.

Եբրայերենի հնչյունային համակարգը։ Ձայնավորների կազմը և ֆունկցիոնալ դերը։
Գրային համակարգի առանձնահատկությունները: Գրույթների համակարգը։

2.

Ձևաբանական միավորների կազմությունը և բառի ձևաբանական կառուցվածքը։
Խոսքիմասային բաժանման առանձնահատկությունները։

3.

Հիմնական մասնիկները և նրանց գործառույթները։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.

Հակոբյան Ա․, Արդիեբրայերեն, մաս 1, Երևան, 2014

1. 1803/Բ38

2. Թուրքերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Գործ.- 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն
ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ
զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել թուրքերենի հնչյունական համակարգը,
սահմանել թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

վերարտադրել թուրքերեն պարզ նախադասություններ,
թարգմանել թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, ներկայացնել գիտամանկավարժական,
թարգմանչական բնագավառներում համակարգչային տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության
առանձնահատկությունները:
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Բ4․Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը:
Գ2․Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ5․Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն,
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում,
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.
3.
4.
5.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
Кононов А.Н., Грамматика современного турецкого литературного языка, Л. 1956.
Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1801/Բ43
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Պարսկերեն- 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.- 4 ժամ
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6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից պարսկերենով գրել և կարդալ,
 ներկայացնել ժամանակակից պարսկերենի հնչյունական համակարգի
առանձնահատկությունները, սովորեցնել պարսկերենի հնչյունական և գրային
համակարգերը (hնչյունաբանությունը պետք է ունենա նաև արտասանական
հմտությունների ձևավորման նպատակ, որն էլ կզարգանա խոսելու, լսելու և
ընթերցանության ընթացքում),
 հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից,
 ձևավորել պարսկերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ,
 զարգացնել հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ներկայացնել պարսկերենի հնչյունական համակարգը,
սահմանել պարսկերենի քերականական առանձնահատկությունները,
գրել պարսկերեն՝ ըստ ճիշտ լսելու, կարճ ու երկար ձայնավոր հնչյունները
տարբերակելու հմտության:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

վերարտադրել պարսկերեն պարզ նախադասություններ,
թարգմանել պարսկերենից հայերեն և հայերենից պարսկերեն պարզ տեքստեր,
Ընկալել նյութի հիմնական բովանդակությունը և վերարտադրել բանավոր խոսքի
միջոցով:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2․Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, ներկայացնել գիտամանկավարժական,
թարգմանչական բնագավառներում համակարգչային տարաբնույթ ծրագրերի
կիրառության առանձնահատկությունները.
Բ4․Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը
Գ5․Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տառուսուցում, տառակապակցում, պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգը՝
կարճ և երկար ձայնավորներ:
Թեմա 2՝ Նախադասության կառուցվածքը, տեսակները, խոսքի մասերը պարսկերենում:
Թեմա 3՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը, բայը պարսկերենում, ներկա և անցյալ
ժամանակի օժանդակ բայերը:
Թեմա 4՝ Հոլովական համակարգի արտահայտումը նախդիրների և հետդիրի օգնությամբ,
գոյականի որոշյալ և անորոշ առման քերականական կարգը:
Թեմա 5՝ Իզաֆեթը պարսկերենում, գոյականական թվի քերականական կարգը:
Թեմա 6՝ Անձնական, ցուցական և հարցական դերանուններ, Պարսկերենի կցական անձնական
դերանունները:
Թեմա 7՝ Բայահիմքերը պարսկերենում, բայի անդեմ ձևերը, անցողական և անանցողական
բայեր:
Թեմա 8՝ Բայի եղանակաժամանակային քերականական կարգը, սահմանական եղանակի
անցյալ կատարյալ և ներկա ապառնի ժամանակաձևերը:
Թեմա 9՝ Ածականը պարսկերենում, որակական ածական, համեմատության աստիճանները:
Թեմա 10՝Թվականը պարսկերենում, քանակական , դասական, կոտորակային և բաշխական
թվականներ, դասանիշները թվականների հետ, ժամի, ամսաթվի արտահայտումը
պարսկերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք,
Երևան, 2011:

2.

Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, ԵՊՀ, 1997:

3.
4.
5.

Овчинникова И.К., Мамед-Заде А.К., Учебник персидского языка, Москва, 1966.
PurnāmdāryānT., Dars-efārsi, Pajuhešgāh-eolum-eensāniomotāleat-efarhangi, Tehrān, 1997.
Рубинчик Ю.А., Граматика современного персидского языка, Москва, 2001.
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2. Կորեերեն 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Գործն. - 4

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողի մոտ ընթերցանության և գրելու, ինչպես նաև՝ ոչ բարդ թարգմանություններ
կատարելու ունակություններ ձևավորելը,



կորեերենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
3.
4.

յուրացնել արդի կորեերենի հնչյունային, գրային և քերականական համեմատաբար
պարզ հասկացությունների կազմը,
հասկանալ կորեերենի ձևաբանական և շարահյուսական հիմնական օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
2.

3.

տիրապետել կորեերեն գրին, պարզ հայտարարություններ, երկխոսություններ
հասկանալու, ինքնակենսագրական և այլ
հարցաթերթիկներ լրացնելու
հմտություններին,
իմանալ մի շարք բառեր և արտահայտություններ՝ դրանք օգտագործելով ոչ բարդ
տեքստերի թարգմանությունների ժամանակ (կորեերենից հայերեն և հակառակը),

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

հասկանալ հաճախ օգտագործվող արտահայտություններ, որոնք նրան թույլ կտան
ներկայացնել ինքն իրեն, ընտանիքին և մյուսներին, պարզ տերմիններով հարցնել և
տալ տեղեկություն իր երկրի, բնակավայրի, տարվա եղանակների, ամիսների, շաբաթվա օրերի, կլիմայի, ուսումնական հաստատության, իր աշխատանքային օրվա,
տնային պայմաններում գործածվող առարկաների, իրեն պատկանող իրերի և այն
մարդկանց մասին, որոնց ճանաչում է,

2.

հասկացնել խոսակցին, որ վերջինս խոսի հնարավորինս պարզ, դանդաղ և հասկանալի:

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

Ա2 Ձևակերպել կորեագիտության բնագավառի
տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային,
պատմական ու ժամանակակից պատկերը։

2.

Գ1 Կորեերեն հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով
հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հարգալից և ընկերական խոսքի տարբեր
մակարդակները
համապատասխան
միջավայրում
ճիշտ
օգտագործելու
կարողություն։

3.

Բ4
Գործնականում
իրականացնել
համեմատաբար
բանավոր/գրավոր թարգմանություններ և քննարկումներ։

4.

Գ2 Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել՝
օգտագործելով լեզվական գիտելիքները:

5.

Գ5 Կատարել թիմային աշխատանք և
նորմերը:
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հիմնական գիտելիքները,
էթնիկ և սոցիոլեզվական

հեշտ

տեքստերի

պահպանել մասնագիտական էթիկայի

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր,
Եզրափակիչ քննություն, բանավոր՝ 10 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հնչյունաբանության
2. Ձևաբանություն
3. Շարահյուսություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7.
8.

Sogang Korean Student’s Book 1A
Sogang Korean Workbook 1A
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2. Արդի եբրայերեն – 2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Գործն. – 4 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել ընթերցելու, գրելու և թարգմանելու ունակությունները՝ ընդլայնված
բառապաշարի հիմքի վրա։
 ապահովել նորմատիվ քերականական հենք և խոսքային իրադրությունների հիմնական
ոլորտների բառապաշար։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. յուրացնել արդի եբրայերենի բայական և անվանական միավորների ձևաբանական
հիմնական մոդելները,
2. բացատրել եբրայերենի բառակազմական համակարգին բնորոշ առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.

1.

զարգացնել եբրայերենով գրելու, ընթերցելու և եբրայերենից թարգմանելու
ունակությունները, ունենալ մինչև 600 միավորի բառապաշար։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
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սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը,
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։

հումանիտար

մտքի

Բ4. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը։
Գ2. Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել։
Գ5.Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 5
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 5
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.

Բայական համակարգ. պարզ բայական հիմքերի ընդլայնումը։ Ածանցյալ բայական
կաղապարներ։

2.

Բայական հիմքերից ածանցվող անվանական կաղապարները։

3.

Շարահյուսական կառույցների բարդացումը։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Հակոբյան Ա., Արդի եբրայերեն, մաս 2, Երևան, 2014:

1. 1803/Բ39

2. Թուրքերեն - 2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն,
 ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ,
 զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել թուրքերենի հնչյունական համակարգը,
սահմանել թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

վերարտադրել թուրքերեն պարզ նախադասություններ,
թարգմանել թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, ներկայացնել գիտամանկավարժական,
թարգմանչական բնագավառներում համակարգչային տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության
առանձնահատկությունները:
Բ4․Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը:
Գ2․Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ5․Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն,
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում,
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
2.
Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
6.
Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
7.
Кононов А.Н., Грамматика современного турецкого литературного языка, Л. 1956.
8.
Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.
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1801/Բ44

2. Պարսկերեն-2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 2 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել լեզվական կարողություններ հնչյունաբանության, քերականության և
բառապաշարի օգնությամբ,
 հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից,
 ձևավորել պարսկերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ, ինչպես նաև,
գիտելիքները գործնականում կիրառելու, հետագայում կատարելագործելու
հմտություններ ու կարողություններ,
 զարգացնել հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները,
 ձևավորել պատկերացում իրանական մշակութային միջավայրի ինքնատիպության
վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

հասկանալ ընթերցվող անծանոթ տեքստի բովանդակությունն ընդհանուր և
մանրամասն գծերով (առանձնացնելով անծանոթ բառերը),
սահմանել պարսկերենի քերականական առանձնահատկությունները,
գրավոր արտահայտել մտքերը՝ պահպանելով խոսքի բովանդակային կողմը, մտքերի
տրամաբանական կապը, համապատասխանությունը հաղորդակցման նպատակին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

ընկալել նյութի հիմնական բովանդակությունը և վերարտադրել բանավոր խոսքի
միջոցով,
թարգմանել պարսկերենից հայերեն և հայերենից պարսկերեն պարզ տեքստեր,
Գրագետ և պատշաճ կերպով արձագանքել զրուցակցին կամ ընկերներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2․Յուրացնել արևելագիտության ու արաբագիտության բնագավառի հիմնական
գիտակարգերը, ներկայացնել տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները։
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, ներկայացնել գիտամանկավարժական,
թարգմանչական բնագավառներում համակարգչային տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության առանձնահատկությունները:
Բ4․Գործնականում իրականացնել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցումը:
Գ5․Կատարել թիմային աշխատանք և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Անդրարդարձ-սաստկական դերանունը պարսկերենում, գաղափար անցյալի դերբայի
մասին
Թեմա 2՝ Վաղակատար և անցյալ վաղակատար ժամանակաձևերը պարսկերենում:
Թեմա 3՝ Բունապառնի, արաբականհոգնակիիկազմությունըպարսկերենում, խոսակցական
արտահայտություններիներմուծում:
Թեմա 4՝ Հրամայականեղանակըպարսկերենում, անդեմեղանակավորբայեր:
Թեմա 5՝ Գաղափարպայմանական- ստորադասականեղանակիմասին, պայմանականստորադասականեղանակիներկա-ապառնի(աորիստ) ժամանակաձևըպարսկերենում,
եղանակավորողբառերևբայեր, կիրառմանառանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք,
Երևան, 2011:
Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, ԵՊՀ, 1997:
Овчинникова И.К., Мамед-Заде А.К., Учебник персидского языка, Москва, 1966.
ruPnāmdāryānT., Dars-efārsi, Pajuhešgāh-eolum-eensāniomotāleat-efarhangi, Tehrān, 1997.
Рубинчик Ю.А., Граматика современного персидского языка, Москва, 2001.

1. 1802/Բ35

2. Մուսուլմանական համայնքները
ինտեգրացիոն գործընթացներ

Արևմուտքում.

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել ժամանակակից արաբական համայնքների կարգավիճակը Արևմտյան
Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում;
 վերլուծել արաբական աշխարհի հասարակական-քաղաքական և մշակութային
վերափոխման գործընթացը` Գլոբալացման և ինտեգրացիայի գործընթացների համատեքստում;
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ներկայացնել Եվրոպական և արաբա-մուսուլմանական ինքնությունների հասարակական և մշակութային տեղաշարժերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.
2.

ներկայացնել Արևմուտքում մուսուլմանական համայնքների ստեղծման պատմությունը
և զարգացումը,
հասկանալ իսլամի և Արևմտյան արժեքային համակարգի բախումները (եթե այդպիսիք
կան),
վերլուծել մուսուլմանական համայնքների ադապտացիոն մեխանիզմները:

3.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. վերլուծել Արևմուտքի հետ մշակութային փոխներգործության դերը` նոր տիպի
արաբական-մուսուլմանական ինքնության ձևավորման հարցում,
2. վերծանել արևմատյան լրատվամիջոցների կողմից ներկայացվող
տարաձայնությունները` իսլամի դրույթների վերաբերյալ,
3. վերլուծել ֆաթվաներ, բացատրել դրանց ընդունման հիմքերն ու պատճառները։

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

իրականացնել խմբային և ինքնուրույն աշխատանք,

2.

կատարել լսարանային ցուցադրություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները։
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային
հմտություններ:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարների կազմակերպում,
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Գլոբալիզացիան և քաղաքակրթությունների բախումը:
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2.
3.
4.
5.
6.

«Արաբական աշխարհ». առասպել, թե արդի իրականություն:
Եվրոպական ինքնությունը և արաբամուսուլմանական հարցը:
Պատկերների պատերազմ:
Արաբական լրատվամիջոցներ:
Իսլամը և համամարդկային արժեքները Արևմուտքում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

“Faith in Europe: Turkey, the EU and religion.” The Economist, December 16, 2004.
Jeffrey, Alex. “Contesting Europe: The politics of Bosnian integration into European structures.”
Environment and Planning D: Society and Space 26:428-443. 2008.
Jung, Dietrich and Catharina Raudvere. “European Dimensions and the Status of Islam.” in
Religion, Politics, and Turkey’s EU Accession, edited by D. Jung and C. Raudvere. Houndmills,
United Kingdom: Palgrave Macmillan. 2008.
Carl Brown, International Politics and the Middle East, 1994.

3.

4.

1. 1802/Բ36

2. Մերձավորարևելյան մարդաբանություն. ցեղերի և ցեղային 3. 2 ECTS
համակարգի զարգացման առանձնահատկությունները
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝

 ներկայացնել արաբական ծագումնաբանական գիտելիքը, պարզաբանել՝ ինչպիսի
ավանդույթների վրա է հիմնվել այդ գիտելիքը, պատկերացումտալայդ գիտելիքի
ձևավորման, կիրառման ոլորտների, գործառութային նշանակությանև հետագա
դրսևորումների ու զարգացումների մասին,


ներկայացնել ժամանակակից մերձավորարևելյան երկրներում մարդաբանության
առանձնահատկությունները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.
2.

ներկայացնել արաբական երկրներում ծագումնաբանական գիտելիքի ձևավորման
պատմությունը և դրսևորման ձևերը,
հասկանալ ցեղերի և ցեղային համակարգի հետագա զարգացման
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.
2.

վերլուծել ցեղային համակարգի հետագա զարգացման առանձնահատկությունները `
նոր տիպի արաբական-մուսուլմանական ինքնության ձևավորման հարցում։
վերլուծել մերձավորարևելյան երկրներում մարդաբանության
առանձնահատկությունները, բացատրել դրանց հիմքերն ու պատճառները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
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1. իրականացնել խմբային և ինքնուրույն աշխատանք,
2. մեկնաբանել առկա տնտեսական, սոցիալական միտումները՝ ելնելով մարդաբանության
տեսանկյունից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Որոշել ժամանակակից արաբագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք դիսցիպլինների
հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող գիտության մեթոդաբանական
հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարների կազմակերպում,
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նախաիսլամական Արաբիայի հասարակական կարգը V–VII դարերում: Ցեղի կառուցվածքն
Արաբիայում, ազգակցական կապեր. ցեղային հարաբերություններ։ Հասարակության
կառուցվածքի փոփոխումն իսլամի ընդունումից հետո։ Ծագումնաբանական գիտելիքի
իմաստային և գործառութային դրսևորումները։
Ցեղային համակարգը և նրա
առանձանահատկությունները
ժամանակակից
մերձավորարևելայան
երկրների
պետականության ձևավորման գործընթացների ընդերքում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Hafez S., Slyomovics S. 2013. Anthropology of the Middle East and North Africa: Into the
new millennium. Indiana Univ. Press.

2.

Varisco D M. 2005. Islam Obscured։ The Rhetoric of Anthropological Representation.
NewYork.
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3.

Clarke M.2009.Islam and New Kinship: Reproductive Technology and the Shariah in
Lebanon.

1. 1802/Բ37

2. Տարածաշրջանային արդի հիմնախնդիրները և
Հայաստանը

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. -2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. 2 ընթացիկ քննություն



3. 2 ECTS
կրեդիտ

ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում մերձավորարևելյան
տարածաշրջանի արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
ուսանողներին
ծանոթացնել
մերձավորարևելյան
տարածաշրջանի
արդի
հիմնախնդիրներիվերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության
առանձնհատկություններին։



9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել մերձավորարևելյան տարածաշրջանի արդի հիմնախնդիրները,
ձևակերպել մերձավորարևելյան տարածաշրջանի արդի հիմնախնդիրների
առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատել մերձավորարևելյան տարածաշրջանի արդի գործընթացների
առանձնահատկությունների պատճառահետևանքային կապը,
վերլուծել մերձավորարևելյան տարածաշրջանի արդի գործընթացներիդերն ու
նշանակությունը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ ՀՀ քաղաքականությունը։

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

քննարկել Մերձավոր Արևելքում ընթացող արդի գործընթացների զարգացման
առանձնահատկությունները և Հայաստանի դիրքորոշումը այդ գործընթացների
վերաբերյալ։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնել արաբագիտությունը՝որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը։
Բ2. Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները արաբագիտության
տարբեր բնագավառներում։
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
Գ4. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
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2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Հայաստան-Արաբական աշխարհ հարաբերությունների ընդհանուր ակնարկ /19912017/:
Հայ-եգիպտական պատմական առնչությունները որպես քաղաքակրթությունների
երկխոսության հաջողված օրինակ. Երկկողմ հարաբերությունների արդի
ժամանակաշրջանը:
Հայկական ներկայությունը Երուսաղեմում. Հայ-իսրայելական հարաբերությունների
զարգացման հեռանկարները:
Սիրիական ճգնաժամը. Հայ համայնքի վրա ազդեցությունը:
Քրդական հիմնախնդիրը Մերձավոր Արևելքում. Հայ-քրդական հարաբերությունների
անցյալը, ներկան և ապագան:
Իսլամական պետություն. Հնարավոր վտանգները Հարավային Կովկասի համար:
Հայաստանը և արաբական երկրները` բազմակողմ համագործակցության հարցեր
/Արաբական պետությունների լիգա, ՄԱԿ և այլն./:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Կարապետյան Ռ., Արաբական երկրների նոր և նորագույն պատմություն, ԵՊՀ, Երևան,
2003:
Բայբուրդյան Վ., Քրդերը, Հայկական հարցը և հայ-քրդական հարաբերությունները
պատմության լույսի ներքո, Երևան, 2008:
Հայությունն Իսրայելում.Որոշ խնդիրներ. Նորավանք, Երևան, 2009:
Գրիգորյան Ս., Իսլամական պետություն, ակունքներից մինչև խալիֆայության
հռչակում, Երևան, 2016:

1. 1802/Բ38

2. Հայ-արաբական պատմական առնչություններ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. -2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում հայ-արաբական
պատմական առնչությունների վերաբերյալ,
 ուսանողներին ծանոթացնել հայ-արաբական պատմական առնչությունների
առանձնհատկություններին։
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել հայ-արաբական պատմական առնչությունների հիմնախնդիրները,
ձևակերպել հայ-արաբական պատմական առնչությունների առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատել հայ-արաբական պատմական առնչությունների առանձնահատկությունների պատճառահետևանքային կապը,
վերլուծել հայ-արաբական պատմական առնչություններիառանձնահատկությունները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

քննարկել հայ-արաբական պատմական առնչությունների զարգացման առանձնահատկությունները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնել արաբագիտությունը՝ որպես գիտության բնագավառի, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել
Գ4. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն՝ բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.

Հայ-արաբական առնչությունները նախաիսլամական շրջանում
Հայ-արաբական հարաբերությունները իսլամի վաղ շրջանում
Հայ-արաբական հարաբերությունները հայոց պետականության շրջանում
Հայ-արաբական առնչությունները ուշ միջնադարում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.

Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Հայաստանը 7-8 դարերում, Երևան, 1996:
Արաբական աղբյուրներ Բ, Իբն ալ–Ասիր, «Լիակատար պատմություն», Երևան
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3.

4.
5.

1981թ,(թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ Ա. Տեր–
Ղևոնդյանի)։
Ասորական աղբյուրներ Բ, Անանուն Եդեսացի, «Ժամանագրություն», Երևան
1982թ,(թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ Լ. Տեր–
Պետրոսյանի)։
Արաբական աղբյուրները Հայաստանի և հարևան երկրների մասին, Յակուտ ալՀամավի,Աբու ալ-Ֆիդա, իբն-Շադդադ, կազմեց Հ. Նալբանդյան,Երևան 1965թ:
Վ. Տեր–Ղևոնդյան, Կիլիկյան Հայաստանը և Արևելքի արաբական երկրները 11451226թթ, Երևան 1994:

1. 1802/Բ39

2. Մերձավոր Արևելքի երկրների քաղաքական և սոցիալտնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. - 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել 20-րդ դարում սոցիալ-տնտեսական զարգացումները Մերձավոր
Արևելքում,



վերլուծել քաղաքական զարգացումների վրա ազդող տնտեսական հիմնական
գործընթացները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

ներկայացնել Արաբական պետությունների սոցիալ-տնտեսկան վիճակը,

2.

բացատրել տնտեսական հիմնական զարգացումների պատճառները և դրանց
հետևանքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3.

քննադատորեն վերլուծել մերձավորարևելյան գործընթացներն ջրի հիմնախնդրի,
նավթի գործոնի, աշխատուժի տեղաշարժի և այլ գործընթացների համատեքստում,

4.

համեմատել մերձավորարևելյան պետությունների սոցիալ-տնտեսական
գործընթացների արդի զարգացումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
3.

մեկնաբանել առկա տնտեսական, սոցիալական միտումների ծագումնաբանությունը,

4.

կողմնորոշվել քաղաքական գործընթացների վրա տնտեսական զարգացումների
ազդեցության գործընթացներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.

Սահմանել

արաբա-մուսուլմական

մշակութային
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արեալի՝

միջգիտակարգային

ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները:
Բ2. Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները արաբագիտության
տարբեր բնագավառներում:
Գ3. Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել։
Գ4. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դաս դասախոսություններ և սեմինար պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է ուսումնասիրել Արաբական աշխարհում
առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։
Դասընթացի երկրորդ հատվածը նվիրված է մերձավորարևելյան տարածաշրջանում
ռեսուրսային հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Мелкумян Е.С.: “ССАГПЗ в глобальных и региональных процессах”, ИИИ иБ В и ИВ РАН,
М., 1999.
Ги Каппон де ла Каррьер, Экономическая дипломатия, дипломат и рынки, МГИМО,
Москва, 2003.
Vali Nasr, The Rise of Islamic Capitalism, Free Press, London.
Ehteshami A., Globalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New Rules,
Routledge, 2007.
Economics and Geopolitics of the Middle East, ed by Richard N. Dralonge, Nova Publishers,
2008.

2.
3.
4.
5.

1. 1802/Բ40

2. Օտար տերությունների քաղաքականությունը արաբական
արևելքում

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս․ - 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Երկու ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում արաբական արևելքում
oտար տերությունների քաղաքկանության վերաբերյալ,
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ուսանողներին ծանոթացնել արաբական արևելքում oտար տերությունների
քաղաքկանության առանձնհատկություններին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել արաբական արևելքում oտար տերությունների քաղաքականության
հիմնախնդիրները,

2.

ձևակերպել արաբական արևելքում oտար տերությունների քաղաքականության
առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել արաբական արևելքում oտար տերությունների քաղաքականության
առանձնահատկությունների պատճառահետևանքային կապը,

2.

վերլուծել արաբական արևելքում oտար տերությունների քաղաքականության
առանձնահատկությունները։

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

քննարկել արաբական արևելքում oտար տերությունների քաղաքականության
զարգացման առանձնահատկությունները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Սահմանել արաբա-մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն պրոցեսների առանձնահատկությունները:
Բ3․ Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Գ3․ Ընդհանրացնել տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4․ Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2․ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։
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2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.

Օտար տերությունների քաղաքականությունը արաբական արևելքում 20-րդ դարի
սկզբին։

2.

Օտար տերությունների քաղաքականությունը արաբական արևելքում 20-րդ դարի
երկրորդ կեսին։

3.

Օտար տերությունների քաղաքկանությունը արաբական արևելքում 21-րդ դարի սկզբին։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

История Востока: Восток в новое время, под ред. Рыбакова Р.Б., том 4, книга 1, Москва
2005.

2.

Հովհաննիսյան Ն․, Արաբական երկրների պատմություն, հատոր 3, Երևան 2006:

3.

Հովհաննիսյան Ն,, Արաբական երկրների պատմություն, հատոր 4, Երևան 2007:
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2.

«ԻՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Իրանագիտություն, 022801.03.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Արևելագիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019/2020

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Դիմորդների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության՝ 26 ապրիլի 2012
թվականի N 597 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի)
կարգ»-ի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
 տրամադրել ուսանողներին

գիտելիքներ

մասնագիտական

հիմնական

լեզվի՝

պարսկերենի, ինչպես նաև երկու այլ իրանական (քրդերեն, աֆղաներեն, թալիշերեն,
թաթերեն), և առնվազն մեկ ոչ իրանական (արաբերեն, թուրքերեն, հին հունարեն,
գրաբար) լեզվի վերաբերյալ.


օժտել ուսանողներին մասնագիտական լեզվով գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու
կարողություններով և հմտություններով.



օժանդակել ուսանողներին ձևավորելու և զարգացնելու տեսական գիտելիքներ և
գործնական

հմտություններ

աշխարհագրության,

Իրանի

էթնիկ-դավանական

պատմության,
կազմի,

գրականության,

ազգագրության,

արդի

քաղաքական զարգացումների, շիայական իսլամի վերաբերյալ.


խթանել ուսանողների վերլուծելու և համադրելու կարողությունները, նրանց մոտ
ձևավորելու բազային հիմք հետագայում գիտական, մշակութային, քաղաքական,
տնտեսական՝

հատկապես

միջպետական

հարաբերությունների՝

Իրանի

և

իրանալեզու երկրների գծով դիվանագիտական, թարգմանչական, վերլուծական,
խորհրդատվական դաշտում աշխատելու համար.
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Սահմանելու պարսկերենի պատմության բոլոր փուլերն՝ ըստ դրանց՝ միմյանցից
ունեցած հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների.
2. Ճանաչելու

գրականագիտության

նկարագրելու

գրական

ներկայացնելու

ներածության

ժանրերն

ըստ

համաշխարհային

ուսումնասիրության

դրանց

տարբերակիչ

առարկան,

հատկանիշների,

գրականության

պատմության

առանձնահատկությունները.
3. Լուսաբանելու Իրանի, Թուրքիայի և արաբական երկրների պատմական, մշակութային,
հասարակական, քաղաքական առնչակցություններն ու հարաբերությունները.
4. Ներկայացնելու իրանական կրոնների պատմությունը, Իրանի էթնիկ-դավանական
կազմը,

իրանալեզու

հանրույթների

պատմական,

մշակութային,

լեզվական

առանձնահատկությունները.
5. Ճանաչելու

համաշխարհային

գրականության

պատմության

առանձնահատկությունները.
6. Ներկայացնելու պատմական և ժամանակակից Իրանի աշխարհագրական միջավայրի
առանձնահատկությունները, դրանց ազդեցությունը պատմական գործընթացների վրա,
ճանաչելու պատմական Իրանի երկրամասերի պատմա-մշակութային և քաղաքական
իրակույթները.
7. Ներկայացնելու իրանական մշակույթի պատմության զարգացման ընթացքը և դրա
ազդեցությունը իրանական մշակութային ինքնության կայացման հարցում, ճանաչելու
իրանական

արվեստի

տարբեր

դրսևորումները

հին

Իրանից

մինչ

արդի

ժամանակաշրջան, հասկանալ իրանական էտիկայի և հասարակական նորմաների
չափանիշները.
8. Թվարկելու քրդագիտության հիմնախնդիրները քրդերի քաղաքական պատմության և
արդի գործընթացների համատեքստում:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Տարբերակելու և տարանջատելու ժամանակակից
խոսակցական

տարբերակները,

ինչպես

նաև

պարսկերենի

գրավոր

և

գրական

բանավոր

և

խոսքի

առանձնահատկությունները, գործնականում իրացնելու դրանք՝ ըստ հաղորդակցման
համապատասխան ոլորտների.
2. Գնահատելու հին պարսկերենի, միջին պարսկերենի և պարթևերենի աղբյուրագիտական
արժեքը պատմաբանասիրական խնդիրների քննության համատեքստում.
3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
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առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու առնվազն մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի
(արաբերեն, թուրքերեն, հին հունարեն, գրաբար) հնչյունական, քերականական և
բառային

կազմը,

օգտագործելու

դրանք

համեմատական

լեզվաբանության

և

բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ.
4. Տարբերակելու իսլամի, մասնավորապես դրա շիայական ուղղության տեղը և դերը
արևելյան կրոնների պատմության համատեքստում.
5. Գնահատելու

ուսումնասիրվող

առանձնահատկությունները՝

երկրի

պատմության

պատմականության

հիմնական

սկզբունքը

շրջափուլերի

մասնագիտական

հետազոտություններում օգտագործելու համար.
6. Լուսաբանելու իրանական գրականության պատմության փուլերը՝ հին, միջին, նոր և
նորագույն շրջանների պարբերացմամբ.
7. Սահմանելու իրանագիտության ուսումնասիրության առարկան, տարբերակելու և
դասակարգելու իրանական լեզուներն՝ ըստ լեզվադարաշրջանների և պայմանական
ճյուղերի, գնահատելու հին և միջին իրանական լեզուներով ավանդված տեքստերի
աղբյուրագիտական

արժեքը,

ուսումնասիրելու

իրանական

կրոններն

ու

հավատալիքները։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում.
2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
3. պատրաստելու

գիտական

զեկուցումներ,

ներկայացնելու

հետազոտությունների

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն.
4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
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Գիտելիքների ստուգումն ու գնահատումը կատարվում է հետևյալ ձևերով.
ա) եզրափակիչ գնահատումով քննություն (քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն),
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման քննություն (դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի
ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների
արդյունքներով),
գ) առանց ընթացիկ գնահատման քննություն,
դ) ստուգարք:
Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր և բանավոր հարցումների միջոցով,
եզրափակիչ քննությունները և ստուգարքներն անցկացվում են բանավոր հարցման և
կուրսային աշխատանքների միջոցով։
Առավել մանրամասն տե՛ս Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության
ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների
տեղեկագիրք բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների
համար (Առկա ուսուցում), Երևան, 2017, էջ 9-14։
http://ysu.am/files/Arevelagit_2017-1504090635-.pdf

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ելնելով

ՀՀ

մասնավոր

և

պետական

սեկտորում

որակյալ

մասնագետների

պահանջարկից ԵՊՀ «Իրանագիտություն» բակալավրիատի ծրագրի շրջանավարտներն
իրենց

մասնագիտական

Նախագահի

կարողությունները

աշխատակազմում,

արտաքին

հաջողությամբ
գործերի,

կարող

են

իրացնել

պաշտպանության,

ՀՀ

սփյուռքի,

տնտեսական զարգացման և ներդրումների և այլ նախարարություններում, ՀՀ Ազգային
անվտանգությունում, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում, ՀՀ պետական բուհերում,
վերլուծական

կառույցներում,

գործակալություններում,

հեռուստաընկերություններում:

Շրջանավարտները հնարավորություն ունեն կատարելու թարգմանչական տարաբնույթ
աշխատանքներ

մասնավոր

կազմակերպություններում,

ինչպես

գործակալություններում,
նաև

մատուցելու

տուրիստական

նոտարական

թարգմանչի

ծառայություններ:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության

օժանդակության

ռեսուրսներն

են

տպագիր,

էլեկտրոնային,

համացանցային և տեսաձայնային նյութերը, ինչպես նաև այնպիսի տեխնիկական միջոցներ
ինչպիսիք են էլեկտրոնային գրատախտակները, համակարգիչը, պրոյեկտորը, ձայնագրիչը,
որոնցով ապահովված է Իրանագիտության ամբիոնը։
Ծրագրի իրականացումն առավել դյուրին և արդյունավետ կարող է դառնալ օտար լեզուների
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խորացված ուսումնասիրությունն ապահովող լինգոֆոնային լսարանի առկայության
պարագայում։

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս օգտագործվել են՝
1. ՀՀ բուհական համակարգում ներդրված և Բոլոնիայի գործընթացից բխող,
Հայաստանում տեղայնացված չափորոշիչներ, ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական
ծրագիր (2016-2020թթ.):
http://documentation.ysu.am/wpcontent/uploads/2015/12/EPH_razmavarakan_tsragir_2016-2020.pdf
2. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ օրենքը
(ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին)
http://www.ysu.am/files/RA_Law_on_Higher-and_Postgraduate_Professional_Education1.pdf
3. SOAS University of London, Department of the languages and Cultures of the Near and
Middle East, BA in Persian, BA Persian and..., BA Middle Eastern Studies:
https://www.soas.ac.uk/nme/programmes/bapersian/
https://www.soas.ac.uk/nme/programmes/bapersand/
https://www.soas.ac.uk/nme/programmes/bamestud/
4. George-August Univertität Göttingen, Iranian Studies (M.A.),
https://www.uni-goettingen.de/en/40031.html
5. МГИМО, Кафедра востоковедения
https://mgimo.ru/study/faculty/mo/kvost/
6. Государственный Академический Университет Гуманитарных Наук, Востоковедение и
Африканистика (бакалавриат)
https://gaugn.ru/ru-ru/directions/orient
7. Институт стран Азии и Африки Московского гос. университета им. М. В. Ломоносова
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/obrazovanie1/bakalavriat
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունը մի քանի տարի է, ինչ պատվիրում է պատրաստել
մասնագետներ ԵՊՀ իրանագիտության ծրագրով՝ ամեն տարի ֆինանսավորելով 1-3
ուսանողի։
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Սահմանելու պարսկերենի պատմության բոլոր
փուլերն՝ ըստ դրանց՝ միմյանցից ունեցած
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային
առանձնահատկությունների.

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ճանաչելու գրականագիտության ներածության
ուսումնասիրության առարկան, նկարագրելու
գրական ժանրերն ըստ դրանց տարբերակիչ
հատկանիշների, ներկայացնելու համաշխարհային
գրականության պատմության
առանձնահատկությունները.
Լուսաբանելու Իրանի, Թուրքիայի և արաբական
երկրների պատմական, մշակութային,
հասարակական, քաղաքական առնչակցություններն
ու հարաբերությունները.

Ներկայացնելու իրանական կրոնների
պատմությունը, Իրանի էթնիկ-դավանական կազմը,
իրանալեզու հանրույթների պատմական,
մշակութային, լեզվական
առանձնահատկությունները.
Ճանաչելու համաշխարհային գրականության
պատմության առանձնահատկությունները.

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Տարբերակելու և տարանջատելու ժամանակակից
պարսկերենի գրական և խոսակցական
տարբերակները, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր
խոսքի առանձնահատկությունները, գործնականում
իրացնելու դրանք՝ ըստ հաղորդակցման
համապատասխան ոլորտների.
Բ2
Գնահատելու հին պարսկերենի, միջին պարսկերենի
և պարթևերենի աղբյուրագիտական արժեքը
պատմաբանասիրական խնդիրների քննության
համատեքստում.

Բ3

Բ4

Բ5

Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն,
թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու
առնվազն մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն,
թուրքերեն, հին հունարեն, գրաբար) հնչյունական,
քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու
դրանք համեմատական լեզվաբանության և
բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ.
Տարբերակելու իսլամի, մասնավորապես դրա
շիայական ուղղության տեղը և դերը արևելյան
կրոնների պատմության համատեքստում.

Գնահատելու ուսումնասիրվող երկրի պատմության
հիմնական շրջափուլերի
առանձնահատկությունները՝ պատմականության
սկզբունքը մասնագիտական հետազոտություններում

Ա6

Ներկայացնելու պատմական և ժամանակակից
Իրանի աշխարհագրական միջավայրի
առանձնահատկությունները, դրանց ազդեցությունը
պատմական գործընթացների վրա, ճանաչելու
պատմական Իրանի երկրամասերի պատմամշակութային և քաղաքական իրակույթները.
Ա7
Ներկայացնելու իրանական մշակույթի պատմության
զարգացման ընթացքը և դրա ազդեցությունը
իրանական մշակութային ինքնության կայացման
հարցում, ճանաչելու իրանական արվեստի տարբեր
դրսևորումները հին Իրանից մինչ արդի
ժամանակաշրջան, հասկանալ իրանական էտիկայի
և հասարակական նորմաների չափանիշները.
Ա8
Թվարկելու քրդագիտության հիմնախնդիրները
քրդերի քաղաքական պատմության և արդի
գործընթացների համատեքստում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ,
կիրառելու գիտելիքները գործնականում.
Գ2

Գ3

Բ6

օգտագործելու համար.
Լուսաբանելու իրանական գրականության
պատմության փուլերը՝ հին, միջին, նոր և նորագույն
շրջանների պարբերացմամբ.

Բ7

Սահմանելու իրանագիտության ուսումնասիրության
առարկան, տարբերակելու և դասակարգելու
իրանական լեզուներն՝ ըստ լեզվադարաշրջանների և
պայմանական ճյուղերի, գնահատելու հին և միջին
իրանական լեզուներով ավանդված տեքստերի
աղբյուրագիտական արժեքը, ուսումնասիրելու
իրանական կրոններն ու հավատալիքները։

Գ4

բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու
մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։

տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական
տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
պատրաստելու գիտական զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու
մասնագիտական խորհրդատվություն.
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

Մոդուլի թվանիշը
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Ա8

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Գ1

1401/Բ05
1401/Բ10
1106/Բ01
1106/Բ07
1603/Բ 16/ 1604/Բ
16/ 1608/Բ16
1603/Բ17/ 1604/Բ 17/
1608/Բ17
1703/ Բ02
1703/ Բ08
2301/Բ03

+

0002/Բ18

+

0708/Բ04
0105/Բ11

+

Գ2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
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Գ4

+
+

+

1311/Բ14
1901/Բ12
0001/Բ06/ Բ09/ Բ13/
Բ15
1007/Բ 01
1005/Բ01
1202/Բ01
1107/Բ01
2101/Բ01
1302/Բ01
2203/Բ01

Գ3

+

+
+

Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
Մասնագիտական արևելյան լեզու-1
(պարսկերեն)
Մասնագիտության ներածություն
(իրանագիտություն)
Երկրագիտություն (Իրան և իրանալեզու
տարածքներ)
Մասնագիտական արևելյան լեզու-2
(պարսկերեն)
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն-1 (Իրան)
Գրականագիտության ներածություն
Մասնագիտական արևելյան լեզու-3
(պարսկերեն)
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն-2 (Իրան)
Ուսումնասիրվող երկրի գրականության
պատմություն-1 (իրանական գրականություն)
Իրանական կրոնների պատմություն
Մասնագիտական արևելյան լեզու-4
(պարսկերեն)
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն-3 (Իրան)
Ուսումնասիրվող երկրի գրականության
պատմություն-2 (իրանական գրականություն)
Արևելյան լեզուների լեզվաբանություն
Իրանական ազգաբանության հիմունքներ
Իրանական մշակույթի պատմություն
Համաշխարհային գրականության ընտրանի
Մերձավոր Արևելքի երկրների պատմություն
(Արաբական երկրներ)

+

1310/Բ01
1306/Բ01
0708/Բ01
1801/Բ01

+
+

+
+

+

+

1801/Բ03

+
+

1801/Բ04

+
+

+

+

+
+
+

1801/Բ08
1801/Բ09

+
+

+

+

1801/Բ15
1801/Բ12

+
+

+
+

1801/Բ13
1801/Բ18
1801/Բ16
1801/Բ17
1801/Բ11
1606/Բ10
1802/Բ14

+

+

+

1801/Բ02

1801/Բ05
1801/Բ06
1801/Բ07

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
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Մասնագիտական արևելյան լեզու-5
(պարսկերեն)
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն-4 (Իրան)
Ուսումնասիրվող երկրի գրականության
պատմություն-3 (իրանական գրականություն)
Մերձավոր Արևելքի երկրների պատմություն
(Թուրքիա)
Իսլամագիտության հիմունքներ
(Շիայականությունն Իրանում)
Մասնագիտական արևելյան լեզու-6
(պարսկերեն)
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն-5 (Իրան)
Իրանական աղբյուրագիտություն և
ձեռագրագիտություն
Ուսումնասիրվող երկրի գրականության
պատմություն-4 (իրանական գրականություն)
Մասնագիտական լեզվի տեսական
քերականություն (պարսկերեն)
Մասնագիտական արևելյան լեզու-7
(պարսկերեն)
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն-6 (Իրան)
Ուսումնասիրվող երկրի գրականության
պատմություն-5 (իրանական գրականություն)
Միջին պարսկերեն և պարթևերեն
Մասնագիտական լեզվի պատմություն
(պարսկերեն)
Ռազմական թարգմանության hիմունքներ
(պարսկերեն)
Կովկասյան պարսկերեն (թաթերեն)-1
Քրդերեն- 1
Գրաբար

+

1801/Բ19

+
+

1801/Բ20
1801/Բ21

+
+

1802/Բ23

+

+

+

1801/Բ24

+
+

1801/Բ25
1801/Բ26

+

+

1801/Բ27
+

+

+
+

+

1801/Բ29

+
+

1801/Բ30
1801/Բ31
1801/Բ32
1801/Բ33

+

+

1803/Բ22

1801/Բ28

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

1801/Բ34

+
+

1801/Բ01
1801/Բ01
1402/Բ01

+

+

+
+
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Թալիշերեն-1
Աֆղաներեն-1
Արաբերեն-1
Թուրքերեն-1
Կովկասյան պարսկերեն (թաթերեն)-2
Քրդերեն-2
Թալիշերեն-2
Աֆղաներեն-2
Հին պարսկերեն
Արաբերեն-2
Թուրքերեն-2
Կորեերեն-1

+

1801/Բ35
1801/Բ35
1802/Բ35
1803/Բ35
1801/Բ02
1801/Բ02
1801/Բ03
1801/Բ03
1801/Բ02
1802/Բ03
1803/Բ03
1802/Բ03

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ

1. 2301/Բ03
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
5. գործ. – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի հիմնական նպատակնէ
 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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում:
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու:
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
տրամադրվում են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝
էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. փոստին:

3.

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

առաջադրանքները
փոխանցվում են

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։
Բաժին2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու
հիմնական սկզբունքները:
Բաժին3 -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.
2.
3.

Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010.
Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010.
Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0708/Բ04

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. - 30 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
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

1.

նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,

2.

ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները,

3.

նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,

4.

լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
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5.

բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.

կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,

2.

իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,

3.

վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի
հաշվարկման ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.

վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,

2.

կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները գործնականում:
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն:
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 գոյատևման
հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: Էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ: Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի
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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. Սարգսյան Մ. Հ., Գալստյան Գ. Ֆ., Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301 էջ:
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. Մելքումյան Լ. Ս., Գալստյան Մ. Հ., «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/Բ05
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործն. -2 ժամ
8. 1-ին՝ աշնանային
9. Ստուգարք
կիսամյակ
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
1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
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6. գործնականումիրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
7. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
4. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցելու
բանավոր և գրավոր խոսք։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
ինքնուրույնաշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
2. Ստուգարքըբանավորէ: 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
3. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
4. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1.1401/Բ10

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործն. - 2 ժամ

1.

2-րդ՝ գարնանային
կիսամյակ

2.

3. 2 ECTS կրեդիտ

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1.
2.
3.

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1.
կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
2.
սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները գործնականում:
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական խորհրդատվություն:
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.
2.
3.
4.

Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:

1․1106/Բ01

2․Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

4․ 2 ժամ/շաբ․

5․դաս․- 2 ժամ

6․1-ին՝ աշնանային

7․Ստուգարք

կիսամյակ
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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 ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
18. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,
19. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի
պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
20. 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`
21. Տարբերակելուշրջանառությանմեջգտնվողհակագիտական և կեղծպնդումները,
22. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
23. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ
հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2 Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
7. 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.
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18.

Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյանևուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր.
Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 2012:
19. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն
(սկզբիցմինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:
20. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., 2014:
2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

3. 2 ECTS կրեդիտ

1. 1106/Բ07
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

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
1.

Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,

2.

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

3.

Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,

4.

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

2.

Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

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

Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
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վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական խորհրդատվություն.
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.
2.

3.

Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2012:
Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:
Հայոցպատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:

1. 1703/Բ 02

2. Ռուսաց լեզու - 1

3. 4ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն. - 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. Ստուգարք



ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը



զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները



ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին



ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին



ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը



ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը



զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները
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ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
● կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
●

մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները

●

տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին

●

գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը
● պատասխանել հարցերին
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները գործնականում:
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական խորհրդատվություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

գործնական պարապմունքներ
ինքնուրույն աշխատանք
թիմային աշխատանք
բանավոր ներկայացում
հարց և պատասխան
ստուգողական աշխատանք
ուսուցողական ֆիլմի դիտում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

թեստային առաջադրանք

2.

բանավոր հարցում
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3.

ստուգարք

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Քերականության հիմնական հարցերը:

2.

Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:

3.

Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները:

4.

Շարահյուսական կառուցվածքները:

5.

Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:

6.

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:

14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
2.
3.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.

1. 1703/ Բ08

2. Ռուսերեն- 2

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն. - 4 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային
կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS
կրեդիտ 4

8. Դասընթացի նպատակն է՝
● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները,
● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին,
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
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● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները,
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:
11. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսքմասնագիտական գրականության ազատ
ընկալում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. գործնական պարապմունքներ
10. ինքնուրույն աշխատանք
11. թիմային աշխատանք
12. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
13. բանավեճ
14. ստուգողական աշխատանք
15. թեստայինաշխատանք
16. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4.
5.
6.

թեստային առաջադրանք
բանավոր հարցում
ստուգարք

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ:
Պարզ և բարդնախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և
դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական
սկզբունքները: Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.
7.
8.
9.
10.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку
как иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучениедискуссионномуобщению. Длястудентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.
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2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
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3. 4 ECTS կրեդիտ

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 1, գործ. - 1

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
1.

2.
3.
4.
5.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքներըգործնականում,
2. աշխատել թիմում և լուծել բարդխնդիրներ,
3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները գործնականում.
Գ4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ
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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,
ուսումնառությանարդյունքներիհամար
նախատեսվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովում):
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.

2.
3.
4.
5.

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:
Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,
Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017

1. 0105/Բ11
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք
5. դաս. – 1 ժամ, գործն. – 1 ժամ

6. 3- րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS կրեդիտ

7. Ստուգարք

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:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները գործնականում.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
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.
2.
3.
4.

Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
Ü. ¶. ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, º. È. Æëñ³»ÉÛ³Ý, Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³·Çñù, ºՊՀ, 2016:
Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

1. 1901/Բ12

2. Իրավունքի հիմունքներ

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

5. դաս. – 2 ժամ
Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է.
Սովորեցնել

հասարակական

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
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 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը,

իրավական

կարգավորման

կառուցակարգը,

իրավունքիհամակարգի

հիմնականճյուղերը, դրանցկարգավորմանհիմնականաղբյուրները,
 տարբերել

օրինականություն,

իրավաչափ

և

իրավախախտ

վարքագիծ,

իրավական

պատասխանատվություն հասկացությունները,
 բացատրել

իրավունքի

հիմնական

ճյուղերի

կարևոր

հասկացությունները,

կարգավորմանառարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,



իրականացնելիրավականևսեփականիրավունքներիպաշտպանությանգործողություններ։



դրսևորելիրավականաշխարհայացքևիրավականմշակույթ:

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ


ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,



օգտվելիրավականտեղեկատվության 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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու:
Գ4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ,

2.

անհատական և խմբայինաշխատանք,

3.

ինքնուրույնաշխատանք,

4.

բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա

5.

գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,

6.

իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
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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,

հիմնահարցերը:

իրավախախտում:

Սահմանադրական

Կոռուպցիայի

իրավունք:

Դատական

դեմ

պայքարի

իշխանություն

իրավական
և

դատական

համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք:
Էկոլոգիական

իրավունք:

Քրեական

իրավունք:

Դատավարական

իրավունք:

Միջազգային

իրավունք։
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1.

ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:

2.

ՀՀ

քաղաքացիական,

քրեական,

ընտանեկան,

աշխատանքային,

քրեական

և

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը:
3.

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

4.

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

1311/Բ14

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ, գործ. -2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշմամային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսումնասիրել

փիլիսոփայական

մշակույթի

առանձնահատկությունները

և

փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,


վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,



ներկայացնել

փիլիսոփայական

հիմնական

հայեցակարգերի

գիտական

ու

աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
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2.

հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,

3.

ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,

2.

տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,

3.

գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացմանառանձնահատկությունները,

4.

վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները:

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

կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ,

2.

իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2.

տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու:

Գ4.

բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ վարելու գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքներիքննարկում, 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

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:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016

2.

Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012

3.

Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.

4.

Губин, В. Д. Философия, М., 2013.

5.

Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1.1603/Բ16

2. Անգլերեն-1

3. 4 ETC կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5.գործ. – 4 ժամ

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 կիրառելքերականական
կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ .գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.
2.

կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր
խոսքի հիմնական հմտությունները,

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

օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու:
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն:
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.
2.

անգլերենի քերականական կառույցները
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.
2.
3.

Khasapetian S., “English for History Students”, Yerevan, 2009.
Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )”, 2008.
Doff A. and Goldstein B., “English Unlilmited (advanced)”, 2011.

1.1603/Բ17

2. Անգլերեն-2

3.4 ETC կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
11. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,
վերարտադրում և թարգմանություն,
12. ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,
13. արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների
հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
14. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
4. անգլերեն լեզվով հաղորդակցվել մասնագիտական և այլ իրադրություններում՝հստակ
արտահայտելով մտքերը,
5. անգլերեն լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարն օգտագործել
մենախոսական և երկխոսական խոսքում,
6. անգլերեն լեզվով կարդալ, հասկանալ, վերլուծել մասնագիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5.
6.
7.
8.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
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.
3. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ,
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4. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն,
6. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում,
7. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում
և շարադրում,
8. 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. 1604/Բ 16

2. Գերմաներեն-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. Ստուգարք



տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության
և բառագիտության բնագավառներում,



ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,



պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսվա ծբառապաշարի
մասին,



ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,



հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,



ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
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 կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունք,

2.

ինքնուրույն աշխատանք,

3.

խմբային աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և
բաղաձայնական համակարգերը:

2.

Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում:
Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները:
Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը:
Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ:
Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների
գործառույթը նախադասության մեջ:

3.

Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:

4.

Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.

2.

Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.

3.

Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.

4.

G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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1. 1604/Բ17

2. Գերմաներեն-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.- 4

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,
 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
12. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
13. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
14. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի
վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
15. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
16. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
17. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
18. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
19. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
20. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1
Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսք։
11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. գործնականպարապմունք,
5. ինքնուրույնաշխատանք,
6. խմբայինաշխատանք:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ:
Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական
նշանակությունները:
6. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականականդասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
7. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական
գործառույթը: Ստորոգյալիհամաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի
ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները:
8. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
6.
7.
8.

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.

1. 1608/Բ16

2. ֆրանսերեն 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն. - 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ,



Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ,



Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկություն-



ները,
տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,



սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները,
 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր:

գ. փոխանցելի կարողություններ.
 թարգմանելու հմտություններ,
 բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթել, մշակել և
վերլուծել:
Գ3. պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական խորհրդատվություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2.

2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
 Présentations et usages
 La famille – les âges de la vie
 Le temps qui passe
 Le physique – l’apparence
 Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
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Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

3.
4.

1. 1608/Բ17

2․ֆրանսերեն - 2

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.- 4 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային
կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները,
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ:

9.Դասընթացի ավարտինուսանողնունակկլինի՝
ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,



տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային
բառաշերտերը,



բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,
 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցելու
բանավոր և գրավոր խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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3. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
4. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.






Les professions – les métiers
La technologie
La communication
L’argent- la banque
Le caractère et la personnalité

14. Հիմնականգրականությանցանկ.
Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

5.
6.
7.
8.

Կամընտրական դասընթացներ
1. 1302/Բ01

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


վերլուծելժամանակակիցքաղաքակրթականմարտահրավերներիբարոյականհիմնախնդ
իրները,




կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,
ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական
հիմանահարցերին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
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2.

ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության հիմնախնդիրներին,

3.

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:

2.
3.

ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման
գործում:

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

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,

2.

վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու:
Գ4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
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:

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.

Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:

2.

Բարոյական հարաբերությունների էությունը

3.

Կրոնական էթիկա:

4.

Բիոէթիկա:
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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.

Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.

1. 0708/Բ01

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝

 Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բնագիտության ժամանակակից
հիմնախնդիրների մասին:
 Ձևավորելպատկերացումներ բնականգիտություններիզարգացման
ժամանակակից օրինաչափություններիևհեռանկարների մասին:
 Ձևավորել որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող
երևույթների բացատրության համար:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրել բնության նհամակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի

2.
3.
4.

կոնցեպցիաները,
նկարագրել
մեզ
շրջապատող
աշխարհում
կատարվող
օրինաչափությունները,
հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման
կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

երևույթների

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. լուսաբանել մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթները,
2. օգտագործել գիտելիքները բնության երևույթների օրինաչափությունները մեկնաբանելու և
գնահատելու համար:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործել ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ, կիրառել գիտելիքները գործնականում:
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթել, մշակել և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային
քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, որն անցկացվում է թեստային համակարգով, on line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները: Բնագիտության և
հումանիտար գիտությունների կապը: Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները:
Բնագիտությանզարգացմանպատմությունը: Գիտական հեղափոխությունները և դրանց դերը
բնագիտության զարգացման գործում:
Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և
ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից տիեզերագիտության
հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից քիմիայի հիմնադրույթները: Դասական և
Ժամանակակից կենսաբանության
հիմնադրույթները: Համընդհանուր նշանակության
աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝ Տիեզերքի, կյանքի և մարդու ծագման
վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները բնագիտության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360 с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М., 2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс
лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5.Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը,
Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ:

1. 1005/Բ01

2. Գործարարության հիմունքներ
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3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տրամադրելգործարարության 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,
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,

ինչպես

նաև

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրելգործարարության կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման
հնարավորությունները
և
խնդիրներն
ու
ռիսկերը,
կանխատեսել
գործարարությանզարգացման 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 (եթե այդպիսիք կան)
 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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ


ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի
դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.

խորացման

միջոց

և

-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
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. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
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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. դաս.- 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS
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,
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 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


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 (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ1.ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
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
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:

ընթերցում

և

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
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ինքնուրույն

ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն

իբրև

գիտություն:

«Կրոնագիտության

հիմունքներ»

դասընթացի

կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաներիհամակարգը։ «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),

Հուդայականությանէությունըևբնութագրիչառանձնահատկությունները։ Բուդդայականության
առաջացումը

և

զարգացումը,

դավանաբանական

և

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:Քրիստոնեության առաջացումը և
զարգացումը:

Քրիստոնեության

առանձնահատկությունները:

դավանաբանական

Ուղղափառություն.

և

ծիսապաշտամունքային

Կաթոլիկություն.

Բողոքականություն,

բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու
դավանաբանական
առաջացումը

և

և

ծիսապաշտամունքային

զարգացումը,

առանձնահատկությունները:

դավանաբանական

և

Իսլամի

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում
կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

ՔրիստոնյաՀայաստան։Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։

2.
3.

История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.

4.

Основы религиоведения(учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.

5.

Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1. 1306/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Հոգեբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2 ժամ
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6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8.

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է`



մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
ծանոթացումը,
 հոգեբանական կրթվածությանև մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
2.
3.
4.

5.

ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
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

1.
2.
3.

օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
2.
3.

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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու
և վերլուծելու.
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն.
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)

 դասախոսություն,
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 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.

Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.

4.

Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара:
“Бахрар-М”, 2002

5.

Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf

1. 1107/Բ01

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ
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4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս – 2 -ժամ

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
1.
2.
3.
4.
5.

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
1.
2.
3.

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 (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
Գ4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
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:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.

Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«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:
17.
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

ԳուրևիչՊ. 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.

1. 2203/Բ01

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 2 ժամ

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

առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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աշխարհայացքի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,

2.

ներկայացնելու

սոցիոլոգիայի`

գիտությունների

որպես

համակարգում

գիտության

սոցիոլոգիայի

կայացման

տեղն

ու

նախադրյալները,

դերը,

սոցիոլոգիայի

աշխարհայացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության
առարկան,
3.

նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես
նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու
հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ,

4.

նկարագրելու

սոցիալական

գործողության

և

հասարակության

սոցիալական

կառուցվածքի փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտվելով

սոցիոլոգիական

հասկացութային

գործիքակազմից`

մեկնաբանելու

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն.
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
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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.
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.

1. 1007/Բ 01

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

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
1.

Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել
հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական տնտեսագիտական հասկացությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում
արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը:

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

յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների, մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
Գ3.

պատրաստելու

արդյունքները,

գիտական

վարելու

զեկուցումներ,

գիտական

ներկայացնելու

բանավեճեր,

խորհրդատվություն.
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հետազոտությունների

տրամադրելու

մասնագիտական

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.
6.

Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
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

3.

ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
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, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:

5.

www.armstat.am

6.

www.gov.am

1. 1301/Բ01

2. Տրամաբանություն

3. 2 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ
203

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

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
1.

հասկանալմտքի կառուցվածքը,

2.

իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության
ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը,
ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,

3.

հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների
ժամանակ,

2.

ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,

3.

իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:

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

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

հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից

բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճշգրիտ մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. 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
անհակասականության,

մտածողության

հիմնական

հետևողականության

և

օրենքները.

հիմնավորվածության

Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և
բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:

կոնոնները.

որոշակիության,
պահանջները:
պայմանական,

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.
ИвлевЮ.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. 1202/Բ01

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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3. 2 ECTS
կրեդիտ



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
1.

ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը,

2.

պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,

3.

ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական
տեքստերը և կատարել թարգմանություններ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,

2.

կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,

3.

մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի,
քաղաքականսոցիոլոգիայիհիմնահարցերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

օգտվել մասնագիտական գրականությունից,

2.

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
1.

Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:

2.

Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:

3.

Բանավոր ներկայացումներ:
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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.

Дегтерев 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.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ

1. 1801/Բ01

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու -1 (պարսկերեն)

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4.10 ժամ/շաբ.

5. գործ. -150 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնել

ուսանողին

«Ժամանակակից

պարսկերեն»

առարկայի

ուսումնա-

սիրության կարևորությունը և նոր իրանական լեզուների շարքում ժամանակակից
պարսկերենի դերն ու նշանակությունը,


Ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից պարսկերենի հնչյունական համակարգի
առանձնահատկություններին (համեմատություն անցկացնելով հայերենի հետ),
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Սովորեցնել պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգերը,



Ձևավորել բանավոր հաղորդակցման նախնական կարողություններ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Անվանել ժամանակակից պարսկերենի հնչյունաբանության (ուղղագրություն, ուղղախոսություն) առանձնահատկությունները,

2. Ներկայացնել պարսկերենի՝ որպես վերլուծական լեզվի քերականության կառուցվածքը
և խոսքի մասերը՝ համեմատականներ անցկացնելով մայրենի լեզվի քերականության
հետ,
3. Բացատրել բառերի ձևաբանական փոփոխություններն ու դրսևորումները, յուրաքանչյուր խոսքի մաս կդիտարկի մայրենի լեզվի հետ համեմատության համատեքստում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Գրել պարսկերեն՝ ըստ ճիշտ լսելու, կարճ ու երկար ձայնավոր հնչյունները
տարբերակելու հմտության,

2. Օգտագործել գրավոր խոսքի տարբեր տեսակները (թելադրություն, շարադրություն,
թեստ),

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Գրել ոչ միայն ծանոթ թեմայի, ընտրած մասնագիտության, անձնական հետաքրքրությունների շրջանակներում պարզ, կապակցված տեքստ, այլև բանավոր ներկայացնել
այն,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տարբերակելու և տարանջատելու ժամանակակից պարսկերենի գրական և
խոսակցական

տարբերակների,

ինչպես

նաև

գրավոր

և

բանավոր

խոսքի

առանձնահատկությունները, գործնականում իրացնելու դրանք՝ ըստ հաղորդակցման
համապատասխան ոլորտների,
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն
առնչվող հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լսարանում քերականական նոր նյութի ներկայացումից հետո առանցքային հարցերով
քերականական նյութի ամփոփում,
2. Քերականական նյութի ընկալման նախնական ստուգում համապատասխան վարժությունների միջոցով,
3. Նոր տեքստի ընթերցում, թարգմանում դասախոսի ընթերցմամբ, երբեմն էլ նաև
ուսանողի՝ դասախոսի օգնությամբ,
4. Տնային առաջադրանքների հանձնարարում, համակարգում, բացատրման օրինակներ,
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5. Դասապրոցեսում առանցքային է համարվում ինտերակտիվ մեթոդը, որի շնորհիվ
ուսանողը ձեռք է բերում համագործակցային, հաղորդակցման կարողություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին

ընթացիկ

քննություն.

քննությունն

անցկացվում

է

գրավոր՝

5

միավոր

առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր, միավորների քայլը 0,5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր, միավորների քայլը 0,5),
3. Եզրափակիչ քննություն. քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով
Վերջնական

ամփոփիչ

գնահատականին

նպաստում

է

նաև

լսարանային

ակտիվությունը, արտալսարանային առաջադրանքների կատարումը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Առաջին բաժնում ներկայացվում է «Ժամանակակից պարսկերեն» առարկայի ուսումնասիրության կարևորությունը և նոր իրանական լեզուների շարքում ժամանակակից



պարսկերենի դերն ու նշանակությունը,
Երկրորդ բաժինը ներկայացնում է ժամանակակից պարսկերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները (համեմատական զուգահեռներ անցկացնելով հայերենի հետ), պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգերը,



Երրորդ բաժինը ներկայացնում է բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից, շեշտը դնելով ձևաբանության առավել կարևոր կարգերի ուսումնասիրության վրա,



Չորրորդ բաժինը վերաբերում է լեզվական այն կարողություններին, որոնք ձևավորվում
են հնչյունաբանության, քերականության և բառապաշարի օգնությամբ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք,
Երևան, 2011, 286 էջ

2.

Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997, 449 էջ

3.

Խաչատրյան Զ., Ժամանակակից պարսկերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան,
2016 72 էջ։

4.

Иванов В., Учебник персидского языка, Москва, 2015, 415 ст.

5.

Purnāmdāriān T., Dars-e fārsi, Tehrān, 2011, 573 s.

6.

Moghaddam A., Zabān-e fārsi, Tehrān,2010, j.1, 267s.

1. 1801/Բ02
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Մասնագիտության ներածություն (իրանագիտություն)
5. դաս. – 30 ժամ
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողներին իրանագիտության, մասնավորապես իրանական
բանասիրության ուսումնասիրության առարկաների հետ,
 Ուսանողներին տալ ներածական գիտելիքներ իրանական լեզուների, դրանց
աշխարհագրական տարածման պատմական և ներկա սահմանների, նաև իրանական
լեզուներով ավանդված գրավոր հուշարձանների վերաբերյալ,
 Ներկայացնել իրանական կրոնները և դրանց ուսումնասիրության համար պահանջվող
պատմական աղբյուրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Նկարագրելու իրանական լեզուների և բարբառների դասակարգումների հիմնական
մեթոդները

2.

Ներկայացնելու իրանական լեզուները՝ ըստ լեզվադարաշրջանների և պայմանական
ճյուղերի

3.

Թվարկելու հին, միջին և նոր իրանական լեզուները, դրանցով ավանդված գրավոր
հուշարձանները

4.

Թվարկելու իրանական կրոններն ու հավատալիքները՝ ըստ դրանց տարածման
ժամանակաշրջանի և աշխարհագրական սահմանների

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Վերլուծելու իրանական լեզուների բարբառային դասակարգման հիմքը ձևավորող
հնչյունական օրենքները

2.

Տարբերակելու իրանագիտական հետազոտություններում օգտագործվող մեթոդները,
վերլուծելու դրանցից յուրաքանչյուրի կիրառական նշանակությունը

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

Կատարելու հետազոտական աշխատանք իրանագիտական խնդիրների շուրջ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ7. Սահմանելու իրանագիտության ուսումնասիրության առարկան, տարբերակելու և
դասակարգելու իրանական լեզուներն՝ ըստ լեզվադարաշրջանների և պայմանական ճյուղերի,
գնահատելու հին և միջին իրանական լեզուներով ավանդված տեքստերի աղբյուրագիտական
արժեքը, ուսումնասիրելու իրանական կրոններն ու հավատալիքները։
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, սեմինար պարապմունքների անցկացում,
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2. Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտից հետո քննարկումներ,
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և բաց քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
8. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 10,10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Իրանագիտության ուսումնասիրության առարկան
Թեմա 2` Իրանական լեզուներն ու բարբառները, դրանց դասակարգման հիմնական
սկզբունքներն ու մեթոդները
Թեմա 3` Հին, միջին և նոր իրանական լեզվադարաշրջանները, անցումային և հիմնական
առանձնահատկությունները
Թեմա 4` Իրանական կրոնները, դրանց տեղը համաշխարհային կրոնների պատմության մեջ
Թեմա 5` Իրանական լեզուների բարբառային բաժանման հիմքը ձևավորող հիմնական
հնչյունական օրենքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Оранский И.М., Введение в иранскую филологию, 2-е изд., дополненное (отв. ред.
А.Л.Грюнберг), Москва, 1988.
Фрай Р., Наследие Ирана, под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля, 2-е изд., испр. и доп., Москва, 2002.
Бойс М., Зороастрийцы: верования и обычаи, пер. с англ. и прим. И. М. СтеблинКаменского. Москва, 1987.
Петрушевский И.П., Ислам в Иране в VII-XV веках, Санкт-Петербург, 2007.

1.
2.
3.
4.

1. 1801/Բ03

2. Երկրագիտություն (Իրան և իրանալեզու տարածքներ)

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 22 ժամ, գործ.- 8 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատական

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին տալ համապարփակ գիտելիքներ Իրանի երկրամասերի և իրանալեզու
տարածքների պատմաշխարհագրական պատկերի վերաբերյալ։


Ծանոթացնել ուսանողների պատմական և արդի Իրանի վարչական բաժանումների
համակարգերին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Թվարկելու Իրանի պատմական երկրամասերը

2.

Նկարագրելու արդի Իրանի վարչական բաժանման համակարգը։

3.

Ներկայացնելու պատմական և ժամանակակից Իրանի երկրամասերի և նահանգների
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հիմնական աշխարհագրական առանձնահատկություններն ու կարևոր պատմական
իրողությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Վերլուծելու իրանական նահանգները և պատմական երկրամասերը՝ ըստ դրանց
աշխարհագրական միջավայրերի, էթնիկ, լեզվական և կրոնական պատկերների,

2.

Համեմատելու և տարբերակելու պատմական Իրանի երկրամասերը՝ ըստ դրանց
պատմական կարևորության,

3.

Գնահատելու ժամանակակից իրանական նահանգների ժողովրդագրական պատկերի և
ընթացող փոփոխությունների վիճակը:

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

կատարելու հետազոտական աշխատանք Իրանի պատմաշխարհագրական խնդիրների
շուրջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնելու պատմական և ժամանակակից Իրանի աշխարհագրական միջավայրի
առանձնահատկությունները, դրանց ազդեցությունը պատմական գործընթացների վրա,
ճանաչելու պատմական Իրանի երկրամասերի պատմա-մշակութային և քաղաքական
իրակույթները.
Գ3. Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները,

վարելու

գիտական

բանավեճեր,

տրամադրելու

մասնագիտական

խորհրդատվություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, սեմինար պարապմունքների անցկացում,
2. Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտից հետո բանավեճեր, քննարկումներ,
3. Դասախոսի կողմից հանձնարարված գրականության ընթերցում և բաց քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1`Իրանական սարահարթի էթնիկ և լեզվական պատկերը իրանական գաղթին
նախորդող շրջանում
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Թեմա 2`Արևելաիրանական երկրամասեր
Թեմա 3`Արևմտաիրանական երկրամասեր
Թեմա 4` Վարչական բաժանումները Իրանի պատմության տարբեր փուլերում
Թեմա 5` Արդի Իրանի վարչական բաժանման համակարգը։ Նահանգները՝ ըստ էթնիկ և
լեզվական պատկերի։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Фрай Р., Наследие Ирана, под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля, 2-е изд., испр. и доп., Москва, Вост. лит., 2002.
Бартольд В., Сочинения, том VII, Историко-географический обзор Ирана (отв. ред.
Петрушевский И.), Москва, 1971.
Бартольд В., Работы по исторической географии и истории Ирана, отв. ред.
Петрушевский И., Москва, 2003.
Грантовский Э. А., Ранняя история иранских племен Передней Азии, Москва, 2007.

2.
3.
4.

1. 1801/Բ04
2. Մասնագիտական արևելյան լեզու - 2 (պարսկերեն)

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4.10 ժամ/շաբ.

5. գործ. -150 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից, շեշտը դնելով
ձևաբանության առավել կարևոր կարգերի ուսումնասիրության վրա,




Զարգացնել կարդալու և թարգմանելու տեխնիկան ՝ տարաբնույթ տեքստերի համադրմամբ,
Զարգացնել ընթերցվող նյութը վերարտադրելու հմտությունները՝ բառապաշարային
միավորների հարստացմամբ,
Զարգացնել և կատարելագործել բանավոր հաղորդակցման հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Անվանել ժամանակակից պարսկերենի ձևաբանության առանձնահատկությունները,
բառերի ձևաբանական փոփոխություններն ու դրսևորումները, յուրաքանչյուր խոսքի
մաս դիտարկել մայրենի լեզվի հետ համեմատության համատեքստում,
2. Ներկայացնել

գործած

բայի

եղանակները,

ժամանակաձևերն

ու

դիմային

վերջավորությունները,
3. Պահպանել լեզվական կառույցների մեջ շարահյուսական հարաբերությունները, ազատ
գործածել պարզ և բարդ նախադասությունները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Օգտագործել մտքերը՝ պահպանելով խոսքի բովանդակային և հուզական կողմը,
մտքերի տրամաբանական
նպատակին,

2.

Կարդալ և թարգմանել

կապը,

համապատասխանությունը

հաղորդակցման

պարսից դասական և ժամանակակից բանաստեղծների

ստեղծագործություններ, ինչպես նաև ժամանակակից արձակի նմուշներ, կարճ
հատվածներ մամուլից, մասնագիտական կարճ տեքստեր և միջին բարդության

այլ

անծանոթ նյութեր՝ բառարանի օգնությամբ,
3.

Գրել տարբեր թեմաների, ընտրած մասնագիտության, անձնական հետաքըրքրությունների շրջանակներում ոչ շատ բարդ, կապակցված տեքստ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Գործնականում իրականացնել տարբեր դերային իրավիճակներ՝ համապատասխան
իրադրության,
2. Օգտագործել

ասելիքը

պարսկերեն՝

դասի

ընթացքում

առաջացած

խնդիրների

վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տարբերակելու և տարանջատելու ժամանակակից պարսկերենի գրական և խոսակցական
տարբերակների, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
գործնականում իրացնելու դրանք՝ ըստ հաղորդակցման համապատասխան ոլորտների,
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լսարանում քերականական նոր նյութի ներկայացումից հետո առանցքային հարցերով
քերականական նյութի ամփոփում,
2. Քերականական նյութի ընկալման նախնական ստուգում համապատասխան գրավոր և
բանավոր վարժությունների միջոցով,
3. Նոր տեքստի ընթերցում, անծանոթ բառերի և արտահայտությունների առանձնացում՝
հոմանիշահականիշային զուգորդումներով,
4. Տնային առաջադրանքների հանձնարարում, համակարգում,
5. Ինտերակտիվ

մեթոդի

կիրառում,

որի

շնորհիվ

ուսանողը

ձեռք

է

բերում

համագործակցային, հաղորդակցման կարողություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների
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քայլը 0,5),
2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների
քայլը 0,5),
Եզրափակիչ քննություն. քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով
Վերջնական ամփոփիչ գնահատականին նպաստում է նաև լսարանային ակտիվությունը,
արտալսարանային առաջադրանքների կատարումը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Առաջին

բաժնում

ներկայացված

են

ձևաբանությունը,

բառերի

ձևաբանական

փոփոխություններն ու դրսևորումները։


Երկրորդ բաժինը վերաբերում է լեզվական այն կարողություններին, որոնք ձևավորվում



են ձևաբանության, քերականության և բառապաշարի օգնությամբ։
Երրորդ բաժինը վերաբերում է բանավոր խոսքի զարգացմանն ու կատարելագործմանը։



Չորորդ բաժնում թեմատիկ տեքստերի և տեսաֆիլմերի միջոցով ներկայացվում են
անհրաժեշտ

ու

հետաքրքիր

տեղեկություններ

Իրանի

պատմության,

աշխար-

հագրության և իրանական մշակույթի մասին ներկայացնում է բազային գիտելիքներ
պարսից լեզվի քերականությունից, շեշտը դնելով ձևաբանության առավել կարևոր
կարգերի ուսումնասիրության վրա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք,
Երևան, 2011, 286 էջ

2.

Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997, 449 էջ

3.

Խաչատրյան Զ., Ժամանակակից պարսկերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան,
2016 72 էջ։

4.

Иванов В., Учебник персидского языка, Москва, 2015, 415 ст.

5.
6.

Purnāmdāriān T., Dars-e fārsi, Tehrān, 2011, 573 s.
Samareh Y., Āmuzeš-e zabān-e fārsi, Tehrān, 1990, j. 1, 240 s., j. 2 , 290 s.

1. 1801/Բ05

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն -1 (Իրան)

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 30 ժամ

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. 1 եզրափակիչ քննություն



3. 3 ECTS
կրեդիտ

Ուսանողներին ծանոթացնել պատմության հնագույն շրջանում Իրանի բնաշխարհին,
էթնիկ կազմին, Արևելյան Իրան և Արևմտյան Իրան հասկացություններին, Իրանի
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պատմության ժամանակագրական դասակարգմանը (հին, միջին, նոր և նորագույն կամ
նախաիսլամական և հետիսլամական շրջան), նրա սահմաններին և հիմնական
սկզբնաղբյուրներին:


Ուսանողներին

տալ

խոր

և

համակողմանի

գիտելիքներ

Իրանում

բնակվող

ժողովուրդների ու ցեղերի տեղաշարժի, նրանց փոխհարաբերությունների, սոցիալհոգեբանական,

մշակութային

առանձնահատկությունների,

կրոնական

պատկերացումների, քաղաքական և հոգևոր իշխանության սուբյեկտ հանդիսացող
դինաստիաների

ու

տոհմերի

ծագումնաբանության,

նրանց

իշխանությունների

պատմական դերակատարության, դարակազմիկ և հասարակական նշանակություն
ունեցող իրադարձությունների, դրանց պատճառների ու հետևանքների մասին:


Ներկայացնել

առանձին

թեմաների

վերաբերյալ

տարբեր

պատմագիտական

աղբյուրներից, քարտեզներից օգտվելու և ինքնուրույն վերլուծություններ կատարելու
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել Իրանի պատմաաշխարհագրական սահմանները, էթնիկ տեղաշարժերի
ժամանակաշրջանը, ուղիները, պատճառներն ու հետևանքները և թվարկելու Իրանի
պատմության հնագույն շրջանի վերաբերյալ սկզբնաղբյուրները,

2.

ճանաչել Իրանի բնակչության էթնոմշակութային և կրոնական գիտակցության
յուրահատկությունները, նստակյաց, կիսաքոչվոր և քոչվոր ցեղերին հատուկ էթնիկհոգեբանական հատկանիշները, իրանական իշխող դինաստիաների քաղաքական
վարքագիծը
տարածաշրջանի
պետությունների
ու
ժողովուրդների
հետ
փոխհարաբերություններում,

3.

ժամանակագրորեն նկարագրել պատմական իրադարձությունների ընթացքը, դրանց
պատճառներն ու հետևանքները,

4.

մատնանշել ք.ա. I հազ. սկզբներից մինչև մ.թ. III դ. կեսերն ընկած
ժամանակահատվածում՝
էլամական,
մարական,
աքեմենյան,
սելևկյան,
արշակունիների տիրապետության օրոք, Իրանում տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական,
հասարակական, մշակութային զարգացումները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել
նշված
ժամանակարջանում
իրադարձությունների կարևորությունը,

2.

բացահայտել արևելաիրանական և արևմտաիրանական ցեղերի էթնիկ հոգեբանության
առանձնահատկությունները տարբեր պատմական իրավիճակներում,

3.

համեմատել
Իրանի
սոցիալ-տնտեսական,
մշակութային,
հասարակական
զարգացածության մակարդակը, ռազմաքաղաքական հզորությունը տարածաշրջանում
մարական, աքեմենյան և արշակունի արքայատոհմերի տիրապետության օրոք,
վերլուծել տարածաշրջանում Իրանի ծավալապաշտական քաղաքականության
նպատակներն ու դրա հետևանքները։

4.

տեղի

ունեցած

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

1.

Պատմական փաստերի հիման վրա մեկնաբանել
քաղաքականության դրական և բացասական կողմերը,

Իրանի

տարածաշրջանային

2.

գնահատել Իրանի դերը Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների քաղաքական,
տնտեսական, հասարակական, մշակութային և կրոնական կյանքում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5. Գնահատելու ուսումնասիրվող երկրի պատմության հիմնական շրջափուլերի
առանձնահատկությունները՝ պատմականության սկզբունքը մասնագիտական
հետազոտություններում օգտագործելու համար.
Գ2.
տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսի կողմից ընթերցվում է դասախոսություն նոր թեմայի վերաբերյալ, որի
ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են մատուցվող նյութի առանցքային և մասնագիտական
կարևորություն ներկայացնող խնդիրներին, դրանց վերաբերյալ կատարված առանձին
ուսումնասիրությունների աղբյուրագիտությանը,
2. ուսանողը յուրաքանչյուր նոր թեմայի վերաբերյալ դասախոսության ընթացքում ստանում է
համապատասխան բազմալեզու գրականության ցանկ, որպեսզի զուգահեռաբար կարողանա
տարբեր լեզուներով ինքնուրույն ուսումնասիրությունները խորացնի,
3. դասախոսությունների և սեմինար պարապմունքների ընթացքում դասախոսը
բացահայտում է ուսանողի հետաքրքրությունները տարբեր թեմաների վերաբերյալ և
համապատասխան հանձնարարությունների միջոցով ուղղորդում նրան պատմագիտական
արժեք ներկայացնող նոր թեմաների ուսումնասիրման։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ընդգրկում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Վերջական ամփոփիչ
գնահատականին
նպաստում
է
նաև
լսարանային
ակտիվությունը,
գործնական
պարապմունքներին մասնակցությունը, ուսանողի՝ նյութը մասնագիտական լեզվով և գրագետ
ներկայացնելու հմտությունները։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջին բաժինը վերաբերում է Իրանի պատմության ժամանակագրական դասկարգմանը,
աշխարհագրական դիրքին, էթնիկ կազմին, Իրանի պատմության հնագույն շրջանի մասին
սկզբնաղբյուրներին։
Երկրորդ բաժնում ներկայացվում են առաջին պետական կազմավորումները իրանական
սարահարթում, մասնավորապես, Էլամ, Մանա երկրները, նրանց շփումները հարևան
պետությունների հետ, արիական ցեղերի գաղթը իրանական սարահարթ և Իրանում մարական
տիրապետությունը։
Երրորդ բաժինը ներկայացնում է Իրանը Աքեմենյանների օրոք՝ ներառելով Կյուրոս Մեծի
կողմից Աքեմենյան տերության հիմնումը, Աքեմենյան տերության ընդարձակումը Կամբիզի
օրոք և Դարեհ 1-ինի գահ բարձրանալն ու նրա ներքին, արտաքին քաղաքականությունը։
Չորորդ բաժինը վերաբերում է հույն-պարսկական պատերազմներին, Աքեմենյանների
տարածաշրջանային քաղաքականությանը Դարեհ 1-ինի հաջորդների օրոք, դեպի Արևելք
հունա-մակեդոնական արշավանքներին, և Ալ. Մակեդոնացու կողմից Իրանի նվաճմանը։
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Հինգերորդ բաժնում ներկայացվում են Աքեմենյան կայսրության առանձնահատկությունները՝
կառավարման
համակարգը,
երկրում
սոցիալ-տնտեսական
և
հասարակական
հարաբերությունները, Իրանի մշակույթը, կրոնը և պետական գաղափարախոսությունը։
Վեցերորդ բաժինը ներկայացնում է Իրանը Ալ. Մակեդոնացու նվաճումներից հետո Սելևկյան
պետության կազմում, սելևկյաննների և պարթևների պայքարը իրանական գահի համար և
Պարթև Արշակունիների հաստատումը իրանական գահին։
Յոթերորդ բաժնում ներկայացվում են պարթևների ներքին և արտաքին քաղաքականությունը,
Հռոմեական արշավանքները Արևելք, հռոմեա-պարթևական երկարատև պատերազմները
տարածաշրջանային գերիշխանության համար և պարթևական պետության անկումը։
Ութերորդ բաժնում ներկայացվում է պարթևների տիրապետության օրոք երկրի սոցիալտնտեսական կյանքը, հասարակական կարգը, կրոնը, մշակույթը և արվեստը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բայբուրդյան Վ., Իրանի պատմություն, (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը),
Եր., «Զանգակ», 2005թ., 784 էջ։
Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն/խմբ. խորհուրդ՝ Ռ. Սաֆրաստյան և
ուրիշ., հատոր I, Հին շրջան, ՀԳԱԱ ԱԻ, Եր., «Զանգակ» 2013թ., 600 էջ։
Олмстед А. Т., История персидской империи/Пер. с англ. А.А. Карповой.-М.:
Центрполиграф, 2015.-575с.
Медведская И.Н. “Древний Иран накануне империй (IХ-VI вв. до н.э.)”. СПб., 2010.
Хуршудян Э.Ш., Армения и сасанидский Иран (Историко-культурологическое
иследование). – Алматы: 2003. -474с.

2.
3.
4.
5.

1. 1801/Բ06

2. Գրականագիտության ներածություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 22 ժամ, գործ.-8 ժամ

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել գրականագիտական հիմնական հասկացությունները, գրականության
կապը արվեստի մյուս տեսակների հետ, գրականության զարգացման օրինաչափությունները,



ծանոթացնել ուսանողներին լեզվաարտահայտչական միջոցներին, տաղաչափական
հիմնական հասկացություններին և գրական գործընթացի տարրերին (գրական ժանրեր,
սեռեր, ուղղություններ):

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների կառուցվածքային և ժանրային
առանձնահատկությունները,
2. վերլուծելու գրական երկերը լեզվական, տաղաչափական սկզբունքների
տեսանկյունից,
3. գործնականում իրականացնելու գրականագիտական ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրականագիտական հասկացությունների վերաբերյալ տվյալներ,
2. մեկնաբանելու գրական երկի տարբեր մակարդակների (կառուցվածքային, լեզվական,
տաղաչափական, սյուժետային) վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. Ճանաչելու գրականագիտության ներածության ուսումնասիրության առարկան,
նկարագրելու գրական ժանրերն ըստ դրանց տարբերակիչ հատկանիշների, ներկայացնելու
համաշխարհային գրականության պատմության առանձնահատկությունները.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
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.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր:
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։
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.
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1.
2.
3.
4.
5.

Էդ. Ջրբաշյան, Գրականագիտության ներածություն, Երևան, 2011:
Զ. Ավետիսյան, Գրականության տեսություն, Երևան, 1998:
Ռ. Ուելլեք, Օ. Ուորրեն, Գրականության տեսություն, Երևան, 2008:
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, 2016:
В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва, 2005.

1.1801/Բ07
2. Մասնագիտական արևելյան լեզու -3 (պարսկերեն)

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4.10 ժամ/շաբ.

5. գործ. -150 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնել

ուսանողներին

«Ժամանակակից

պարսկերենի»

քերականության

ձևաբանություն (երկրորդ բաժին) և շարահյուսություն բաժինները,


Ծանոթացնել ճանաչողական ու տեղեկատվական գիտելիքներ բովանդակող տեքս-



տերին՝ անցկացնելով նյութի քերականական, իմաստաբանական քննություն,
Ծանոթացնել
պարսկերենի
խոսակցական
տարբերակին,
առանձնահատկություններին,

գրական

պարսկերենի

հետ

դրա

հարաբերակցության

տարբերությանը՝ ստեղծելով որոշակի հիմք հետագա կուրսերում դրա զարգացման
համար։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.

Արտահայտել ասելիքը ճիշտ՝ գործածելով բայի եղանակները, ժամանակաձևերն ու
դիմային վերջավորությունները,

2.

Սահմանել ճիշտ շարահյուսական հարաբերությունները, ազատ գործածել պարզ և
բարդ նախադասությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Օգտագործել համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսները,

2.

Գործնականում իրականացնել գիտելիքները լեզվակիրների հետ հաղորդակցվելիս,

3.

Կիրառել ու ցուցաբերել գիտելիքները ամբիոնի կողմից կազմակերպվող պարսկալեզու
դասախոսություններին

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

Մասնակցել ՀՀ-ում և ՌԴ-ում ԻԻՀ դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի կողմից
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կազմակերպվող օլիմպիադներին, գրական-գեղարվեստական երեկոներին։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.

Տարբերակելու

խոսակցական

և

տարանջատելու

տարբերակների,

ժամանակակից

ինչպես

նաև

պարսկերենի

գրավոր

և

գրական

բանավոր

և

խոսքի

առանձնահատկությունները, գործնականում իրացնելու դրանք՝ ըստ հաղորդակցման
համապատասխան ոլորտների,
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն
առնչվող հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.

Քերականական նոր նյութի ներկայացում, ամփոփում նյութին համապատասխանող
օրինակների միջոցով,

2.

Քերականական նյութի ընկալման նախնական ստուգում համապատասխան գրավոր և
բանավոր վարժությունների միջոցով,

3.

Իրանական գրականության դասական և ժամանակակից նմուշների ինքնուրույն
ընթերցում, նյութի գրավոր և բանավոր վերլուծում և քննարկում

4.

Ուսումնական ձայնագրությունների, տեսաֆիլմերի դիտում և քննարկում, որի շնորհիվ
ուսանողը ձեռք է բերում հաղորդակցման կարողություններ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների
քայլը 0,5),
2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների
քայլը 0,5),
Եզրափակիչ քննություն. քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով Վերջնական ամփոփիչ գնահատականին նպաստում է նաև լսարանային ակտիվությունը,
արտալսարանային առաջադրանքների կատարումը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.

«Ժամանակակից պարսկերենի» քերականության ձևաբանության անցած նյութի
ամփոփում, ձևաբանության երկրորդ բաժնի ներկայացում,

2.

«Ժամանակակից պարսկերենի» քերականության շարահյուսության բաժին. բարդ
համադասական և ստորադասական նախադասություններ,

3.

Գեղարվեստական ստեղծագործությունների, մամուլի, գործունեության տարբեր
ոլորտներին վերաբերող նյութի ծանոթացում և յուրացում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք,
Երևան, 2011, 286 էջ

2.
3.

Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997, 449 էջ

4.

Рубинчик Ю., Граматика совремменного персидского литературного языка, Москва, 2001,
600 ст.

Խաչատրյան Զ., Ժամանակակից պարսկերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան,
2016 72 էջ։

.ص۰۹۰ ،۰ ج، ۰۲1۲ ، تهران، /آزفا/  آموزش زبان فارسی،. ثمره ی.1
. ص۵۷۲ ، ۰۲1۲ ، تهران،  پنجاه داستان کوتاه فارسی.۰

1. 1801/Բ08

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն 2 (Իրան)

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել պատմության տվյալ շրջանի վերաբերյալ կատարված հիմնական
ուսումնասիրություններին, գրականությանը և սկզբնաղբյուրներին,
 տալ խոր և համակողմանի գիտելիքներ Իրանում արաբական տիրապետության
հաստատման սոցիալ-տնտեսական, ռազմական, քաղաքական պատճառների,
արաբաիսլամական մշակույթի ազդեցության պայմաններում հասարակական նոր
զարգացումների և իրանական ինքնության վերափոխման վերաբերյալ,
 օգնել ուսանողին բացահայտելու այն կարևորագույն փոփոխությունները, որոնք տեղի
ունեցան իրանցիների էթնիկ-մշակութային և կրոնական գիտակցության մեջ և իրենց
յուրահատուկ զարգացումը ստացան Իրանի պատմության հետագա դարերի
ընթացքում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել Իրանի իսլամացման պատմական հիմնափուլերը միջնադարում և
հասարակական կյանքում տեղ գտած մշակութային, քաղաքական, փոփոխությունները,

2.

ճանաչել
Իրանի մահմեդական բնակչության էթնոմշակութային և կրոնական
գիտակցության յուրահատկությունները, նստակյաց, կիսաքոչվոր և քոչվոր ցեղերին
հատուկ էթնիկ-հոգեբանական հատկանիշները, իրանական իշխող դինաստիաների
քաղաքական վարքագիծը տարածաշրջանի պետությունների ու ժողովուրդների հետ
փոխհարաբերություններում,

3.

ժամանակագրորեն նկարագրել պատմական իրադարձությունների ընթացքը, դրանց
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պատճառներն ու հետևանքները,
4.

մատնանշել Իրանի տարածքում իշխող վերնախավի և հասարակության միջև սուննիշիա կրոնամշակութային, գաղափարախոսական, քաղաքական հարաբերությունների
պատմական զարգացումը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել
նշված
ժամանակաշրջանում
իրադարձությունների կարևորությունը,

2.

բացահայտել իսլամական հասարակության ներսում սուննի-շիա կրոնական և
գաղափարախոսական
հակամարտության
իրական
քաղաքական,
սոցիալտնտեսական, էթնիկ ինքնագիտակցությամբ պայմանավորված պատճառները,

3.

համեմատել
Իրանի
սոցիալ-տնտեսական,
մշակութային,
հասարակական
զարգացածության մակարդակը, ռազմաքաղաքական հզորությունը տարածաշրջանում
մյուս իսլամական երկրներու հետ,
վերլուծել տարածաշրջաի մի շարք պետությունների քաղաքական պատմության
մակարդակում իրանցիների կողմից իսլամի իրանացմանն ուղված հետևողական
քայլերը։

4.

տեղի

ունեցած

պատմական

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

Պատմական փաստերի հիման վրա մեկնաբանել իրանցիների դերը համաիսլամական
հասարակության գիտամշակութային կյանքում,

2.

Գնահատել
իրանական
ազնվական
ընտանիքների
հասարաքաղաքական, ռազմական, տնտեսական կյանքում։

դերը

խալիֆայության

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ5. Գնահատելու ուսումնասիրվող երկրի պատմության հիմնական շրջափուլերի
առանձնահատկությունները՝ պատմականության սկզբունքը մասնագիտական
հետազոտություններում օգտագործելու համար.
Գ2.
տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսի կողմից ընթերցվում է դասախոսություն նոր թեմայի վերաբերյալ, որի
ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են մատուցվող նյութի առանցքային և մասնագիտական
կարևորություն ներկայացնող խնդիրներին, դրանց վերաբերյալ կատարված առանձին
ուսումնասիրությունների աղբյուրագիտությանը,
2. ուսանողը յուրաքանչյուր նոր թեմայի վերաբերյալ դասախոսության ընթացքում ստանում է
համապատասխան բազմալեզու գրականության ցանկ, որպեսզի զուգահեռաբար կարողանա
տարբեր լեզուներով ինքնուրույն ուսումնասիրությունները խորացնի,
3. դասախոսությունների և սեմինար պարապմունքների ընթացքում դասախոսը
բացահայտում է ուսանողի հետաքրքրությունները տարբեր թեմաների վերաբերյալ և
համապատասխան հանձնարարությունների միջոցով ուղղորդում նրան պատմագիտական
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արժեք ներկայացնող նոր թեմաների ուսումնասիրման։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Ուսանողն առաջադրված թեմայի վերաբերյալ սահմանված ժամանակում պետք է
համառոտ շարադրի իր մտքերը: Գնահատելիս հաշվի են առնվում շարադրված նյութի
բովանդակային և կառուցվածքային որակները։
2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում բանավոր։ Պատահականության
սկզբունքով ընտրված թեմային վերաբերող հարցերին ճիշտ, տրամաբանված և
բովանդակային պատասխանելու դեպքում ուսանողը ստանում է 5 միավոր առավելագույն
արժեքով գնահատական։
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննության անցկացում գնահատման 10 միավոր
առավելագույն արժեքով՝ հարցաթերթիկում ներկայացված երկու կամ երեք առանձին
թեմաներին վերաբերող հարցերին պատասխանելու միջոցով: Գնահատելիս հաշվի են
առնվում
նաև
սեմինար
պարապմունքների
ընթացքում
ուսանողի
ստացած
գնահատականներն ու քննարկումների ժամանակ նրա ցուցաբերած ակտիվությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջին բաժնում ներկայացվում են արաբական արշավանքների նախօրեին Իրանում տիրող
սոցիալ-տնտեսական վիճակը, հասարաքաղաքական զարգացումները, իսլամի ծագումը, նրա
տարածման կրոնաքաղաքական պատճառները։
Երկրորդ բաժինը վերաբերում է արաբների կողմից Իրանի նվաճման պատմական
իրադարձություններին և Իրանում արաբական տիրապետության հաստատմանը։
Երրորդ բաժնում ներկայացվում են Օմեյան խալիֆայության կազմում Իրանի սոցիալտնտեսական վիճակը, հասրակական հարաբերությունները և Օմեյանների դեմ ուղղված
ապստամբական շարժումները VII դ. երկրորդ կեսից մինչև VIII դարի առաջին կեսն ընկած
ժամանակահատվածում։
Չորորդ բաժինը վերաբերում է Աբու Մուսլիմի ապստամբությանը, Աբբասյանների
իշխանության հաստատմանը և Աբբասյան խալիֆայության ու իրանական ազնվականության
փոխհարաբերություններին։
Հինգերորդ բաժինը վերաբերում է VIII դ. երկրորդ և IX դ. առաջին կեսում հասարակական
հարաբերություններին, հակախալիֆայական նոր ապստամբություններին և խալիֆայության
քաղաքական իշխանության անկման պատճաներին ու հետևանքներին։
Վեցերորդ բաժնում ներկայացվում են IX դ. առաջին կեսից Իրանի տարածքում տեղի
իրանական
պետական
միավորումների
ստեղծման
և
անկման
պատմական
իրադարձությունները, և դրանց թողած դրական հետևանքները Արևելյան Իրանի
անկախացման գործընթացի վրա։
Յոթերորդ բաժինը վերաբերում է Մարդավիջ իբն-Զիարի կողմից Արևմտյան Իրանի
ազատագրմանը խալիֆայությունից և այստեղ Բուիների իշխանության հաստատումից հետո
տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական, հասարակական, մշակութային և քաղաքական դրական
փոփոխություններին։
Ութերորդ բաժնում ներկայացվում է Արևելյան Իրանը Սամանյանների, Ղազնավիրների
տիրապետության օրոք, և այս պետությունների վարչաքաղաքական կյանքում թյուրքական
ցեղերի դերի մեծացման միտումները։
Իններորդ բաժնում ներկայացվում են X-XI դդ. Իրանի գյուղատնտեսությունը, արհեստներն ու
առևտուրը, քաղաքները և ավատատիրական հարաբերությունները։
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Բայբուրդյան Վ., Իրանի պատմություն, (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը),
Եր., «Զանգակ», 2005թ., 784 էջ։
Большаков О.Г. История Халифата. СПб.: «Гуманистика», 2006. 600 с.
Большаков О.Г. История Халифата.Том 4. Апогей и падение арабского Халифата (695-750),
М. : Вост. лит., 2010. — 367 с.
Маркарян С.А.; История Ирана в средние века, от Сасанидов до Каджаров (с III в. н.э. до
первой трети XIX в.; Курс лекций; Учебное издание. Ростов н/Д., 2010. -432с.
Мочалов Михаил, Полежаева Дмитрий; Держава Сасанидов 224-652 гг.;
История/география/этнография/; Изд. «Ломоносовь», М. 2016г.

1. 1801/Բ09
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն -1
(իրանական գրականություն)
5. դաս. – 30 ժամ

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել նախաիսլամական շրջանի իրանական գրականությանը։
 Ուսումնասիրել նախաիսլամական շրջանի աշխարհիկ և կրոնական գրականությունը։
 Վերլուծել հայ-իրանական գրական ընդհանրությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

Վերարտադրել նախաիսլամական շրջանի իրանական գրականության
առանձնահատկությունները։
Ձևակերպել պարսկալեզու ստեղծագործությունների ժանրային
առանձնահատկությունները։
Ցուցաբերել հին հավատալիքային շերտի և գրական ստեղծագործության կապը
տեսնելու կարողություն։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

Տարբերակել պարսից գրականության առանձնահատկությունները։
Ընդհանրացնել կրոնական և աշխարհիկ գրականության առանձնահատկությունները։
Որոշել հնդիրանական շրջանի աստվածների դերը իրանական
դյուցազներգությունում։

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

Կիրառել գիտելիքները գրական ստեղծագործությունների վերծանման ընթացքում։
Օգտագործել իմացությունները մշակութային փոխառնչությունների ամրապնդման
ասպարեզում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Բ6. լուսաբանելու իրանական գրականության պատմության փուլերը՝ հին, միջին, նոր և
նորագույն շրջանների պարբերացմամբ.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
3. Բնագրով ստեղծագործությունների թարգմանություն և մասնագիտական մեկնաբանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Վերջնական ամփոփիչ գնահատականին նպաստում է նաև լսարանային ակտիվությունը,
գործնական պարապմունքներին մասնակցությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Իրանական գրականության դերը համաշխարհային գրականության մեջ։
Իրանի գրականության պարբերացում։
Պահլավական շրջանի գրականություն։
Միջին պարսկերենով գրականություն։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи, СПб, 2003.
2.
Левковская Р. Г. Персидская литература XVIII в. М. 2010.
3.
Чалисова Наталья Юрьевна, Образ поэзии в поэзии: литературная рефлексия в
персидской классике X-XIV вв, М., 2012.
4.
Матюшина И.Г., Неклюдов С.Ю., Персидская классическая лирика: к проблеме генезиса.
М.: РГГУ, 2007.
5.
Крюкова В., Хисматулин А., Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме,
Издательство: «Петербургское Востоковедение», 2007.

1. 1801/Բ15

2. Իրանական կրոնների պատմություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-22 ժամ, սեմինար.-8 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել իրանական կրոնների առանձնահատկությունները,
 Ցույց տալ իրանական կրոնների պատմական զարգացման ողջ ընթացքը,
 Ծանոթացնել արիական կրոնների դինամիկայի հիմնական
առանձնահատկություններին:
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3. 2 ECTS
կրեդիտ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Որոշել զրադաշտական և մանիքեական կրոնների փոխհարաբերությունների հարցը,

2.

Մատնանշել գնոստիցիզմի նշանակությունը իրանական կրոնների ուսումնասիրման
մեջ,

3.

Բացատրել իրանական կրոնների էթնիկական բնույթը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

Արժևորել գնոստիկական փիլիսոփայության դերը մանիքեական ուսմունքի ծագման
գործում,
Դուրս բերել բուն իրանական կրոնների էթնիկական կորիզը:

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

Հետևություններ անել սինկրետիզմի կանոնների վերաբերյալ և հիշյալ կանոնները
կիրառել իրանական կրոնների պատմությունն ուսումնասիրելու համատեքստում,

2. Միավորել երեք (զրադաշտականություն, մանիքեականություն, միթրայիզմ) իրանական
էթնիկական կրոնների պատմական գործոնները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու իրանական կրոնների պատմությունը, Իրանի էթնիկ-դավանական կազմը,
իրանալեզու

հանրույթների

պատմական,

մշակութային,

լեզվական

առանձնահատկությունները:
Գ3. Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները,
վարելու
գիտական
բանավեճեր,
տրամադրելու
մասնագիտական
խորհրդատվություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, սեմինար պարապմունքների անցկացում,
2. Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտից հետո բանավեճեր, քննարկումներ,
3. Դասախոսի կողմից հանձնարարված գրականության ընթերցում և բաց քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Քննությունն անցկացվում է գրավոր (10 միավոր, 2 հարց՝
հինգական միավորով): Ուսանողն առաջադրված թեմաների վերաբերյալ պետք է համառոտ
շարադրի իր մտքերը:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Քննությունն անցկացվում է բանավոր (10 միավոր, 2 հարց
հինգական միավորով): Ուսանողն առաջադրված թեմաների վերաբերյալ պետք է համառոտ
շարադրի իր մտքերը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Առաջին բաժնում ներկայացվում է գնոստիցիզմի՝ որպես առանձին և ինքնուրույն
ուսմունքի առաջացման պատմությունը: Այս բաժնում մանրամասն խոսվում է գնոստիցիզմի
տիեզերածնության, վախճանաբանության և ընդհանուր աստվածաբանության մասին:
Երկրորդ
բաժինը
նվիրված
է
իրանական
հնագույն
կրոններից
մեկի՝
զրադաշտականության պատմության հիմնական խնդիրներին:
Երրորդ բաժինը նվիրված է մանիքեական ուսմունքի՝ որպես գնոստիկական
կրոնափիլիսոփայական հոսանքի ծագմանն ու ձևավորմանը:
Չորրորդ գլուխը նվիրված է, ինչպես Իրանում, այնպես էլ Հռոմեական կայսրությունում մեծ
տարածում գտած հնագույն ուսմունքներից մեկի՝ Միթրայականության պատմության կնճռոտ
էջերին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Իրանցի զրադաշտականների հուղարկավորության ծեսերն արդի
ժամանակաշրջանում,
Երևան,
Երևանի
«Անանիա
Շիրակացի»
Միջազգային
Վերմիշյան

Ա.

հարաբերությունների համալսարան, 2013, էջ 220 – 224:
2.

Վերմիշյան Ա. Հոգու ճանապարհորդությունը` ըստ դասական զրադաշտականության և

Ավեստայի հիմնադրութների, «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 4 (57), Երևան,
3.

«Ասողիկ» հրատարակչություն, 2013, էջ 224 - 227:
Алексанян А. Г., Манихейство в Китае, М., 2008, 165 с.

4.

Крысин Л. П., Манихеизм, толковый словарь иноязычных слов, М. 2008, 994 с.

5.

Хосроев А. Л., История манихейства, источники и исследования, СПб., 2007, 480 с.

1. 1801/Բ16

2. Արևելյան լեզուների լեզվաբանություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 4 ժամ
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել արևելյան և հատկապես իրանական լեզուների էության, գործառության ու
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները. դրանց հնչյունական, բառային,
ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի ընդհանուր
առանձնահատկությունները, դասակարգման հիմնական սկզբունքները և
կառուցվածքային տիպերը։
 տալ ընդհանուր գիտելիքներ լեզվի բաժինների՝ հնչյունաբանության, քերականության,
բառագիտության և ոճաբանության մասին:
 տալ ելակետային գիտելիքներ լեզվի գոյության ձևերի, լեզվաբանական մեթոդների,
հայեցակետերի և ուղղությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու լեզուների ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, լեզուների
հնչյունական և բառապաշարային համակարգերի պատմական զարգացման հիմնական
առանձնահատկությունները, դրանց ուսումնասիրության մեթոդներն ու
հայեցակետերը:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծելու ժամանակակից պարսկերենի և առհասարակ իրանական լեզուների
լեզվական տարբեր իրողությունների զարգացումը ևլն,
2. պարզաբանելու լեզվական իրողությունների ծագումնաբանությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. իրականացնելու հետազոտական աշխատանք լեզվական խնդիրների շուրջ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ
իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն) հնչյունական, քերականական և բառային կազմը,
օգտագործելու դրանք համեմատական լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների
քննության ժամանակ:
Գ1. Ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, սեմինար պարապմունքների անցկացում,
2. Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտից հետո քննարկումներ,
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և բաց քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր քննություն, 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
Թարգմանություններ, բառաքերականական վարժությունների կատարում: Չափանիշները՝
թարգմանական,
բառաքերականական,
ոճային
ու
շարահյուսական
առանձնահատկությունների կիրարկումը, վարժությունների ճիշտ կատարում:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր քննություն, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնագիտական ոլորտի շրջանակներում լսարանային շարադրության ներկայացում:
Չափանիշները՝ խոսքի կառուցվածքային կողմը, համապատասախան բառապաշարի
օգտագործումը,
շարահյուսական
կաղապարների,
դարձվածային
միավորների
գործածությունը:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
բաղկացած է 1 տեսական և 2 գործնական հարցերից՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3
առավելագույն արժեքով: Չափանիշները՝
խոսակցական պարսկերենի լեզվական
իրողություններն ու դրանց զարգացումները, ոճային առանձնահատկություները ու դրանց
հատուկ բառաքերականական, շարահյուսական կաղապարների տեսական ու գործնական
ներկայացումը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Լեզուն որպես լեզվաբանության առարկա (լեզվի բնութագրերը, լեզվի բնորոշումը,
լեզվի գոյության ձևերը)
Թեմա 2` Լեզվաբանությունը որպես գիտություն լեզվի մասին (լեզվաբանության ճյուղերը և
լեզվաբանական մեթոդները)
Թեմա 3` Հնչյունաբանություն
Թեմա 4` Քերականություն
Թեմա 5` Բառագիտություն
Թեմա 6` Լեզվի զարգացման տեսությունները
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Թեմա 7` Լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղայան Է., Լեզվաբանության ներածություն, Երևան, 2008:
2. Սոսյուր Ֆ. դը, Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց (թարգմ․ ՝ Ա․ Մուրադյանի),
Երևան, 2008։
3. Бенвенист Э., Общая лингвистика, Москва, 1974.
4. Robins R. H., General Linguistics: An Introductory Survey, Indiana University Press, 1965.
5. McColl Millar R. (ed.) Trask's Historical Linguistics, London, New York: Routledge, 2015.

1. 1801/Բ17

2. Իրանական ազգաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-22 ժամ, գործ.- 8 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Տալ ուսանողներին ներածական գիտելիքներ Իրանական բարձրավանդակում բնակվող
ժողովուրդների, նրանց պատմության և ծագումնաբանության վերաբերյալ,



Ներկայացնել նրանց աշխարհագրական տարածվածությունը, թվաքանականը և
հանրալեզվաբանական իրավիճակը,



Հանգամանորեն ներկայացնել ազգային՝ այդ թվում տարազային, խոհանոցային,
ավանդական աշխարհայացքային և տարածքային առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Նկարագրելու Իրանական բարձրավանդակում ապրող իրանական ժողովուրդներին և
ցեղերին։

2.

Ներկայացնելու իրանական ժողովուրդների և ցեղերից բնակության պատմական և
ներկա սահմանները, տիպական առանձնահատկությունները, կրոնական
պատկանելիությունը, մոտավոր կամ հստակ թվաքանակը:

3.

Գնահատելու Իրանի հասարակական և պետական կյանքում ցեղային հանրույթների
ունեցած դերը, դրա առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Վերլուծելու և տարանջատելու Իրանական բարձրավանդակում ապրող
ժողովուրդները և ցեղային հանրույթները միմյանցից տարբերակող էթնիկական,
լեզվական և կրոնական տարբերակիչների համակազմը։

2.

վերլուծելու իրանական ժողովուրդների և ցեղային հանրույթների ներկայիս
իրավիճակը՝ ներկայացնելով դրանք արդի աշխարհաքաղաքական զարգացումների
ֆոնին։

3.

հաշվարկելու տարածաշրջանի ներկա աշարհաքաղաքական զարգացումների
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անմիջական կամ ոչ անմիջական ազդեցությունն Իրանում բնակվող իրանական
ժողովուրդների և ցեղային հանրույթների վրա։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու իրանական կրոնների պատմությունը, Իրանի էթնիկ-դավանական կազմը,
իրանալեզու

հանրույթների

պատմական,

մշակութային,

լեզվական

առանձնահատկությունները.
Գ3.

Պատրաստելու

արդյունքները,

գիտական

վարելու

զեկուցումներ,

գիտական

ներկայացնելու

բանավեճեր,

հետազոտությունների

տրամադրելու

մասնագիտական

խորհրդատվություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ակտիվ երկխոսությունը որպես քննարկման և առարկայի յուրացման արդյունավետ մեթոդ։
2. Տեսաձայնային ուսումնական ռեսուրսների օգտագործմամբ՝ ուսանողների ներգրավումը
դասապրոցեսին։
3. Էլեկտրոնային և տպագիր ռեսուրսների ակտիվ կիրառում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ներածական մաս
2. Առարկայի ուսումնասիրության պատմությունը
3. Անդրադարձ յուրաքանչյուր իրանական ժողովրդին
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Shahnaz R. Nadjmabadi, Conceptualizing Iranian Anthropology: Past and Present Perspectives,
Bergham Publishing, New York 2009.
2. Fazeli, Nematollah. Politics of Culture in Iran: Anthropological Approach. New
York: Routledge, 2006.
3. Field, Henry. Contributions to the anthropology of Iran / by Henry Field, Curator of Physical
Anthropology, Field Museum of Natural History, 1939.
4. De Groot, Joanna. Religion, Culture and Politics in Iran: From the Qajars to Khomeini. New
York: I.B. Tauris, 2007
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2. Համաշխարհային գրականության ընտրանի

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 30
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել
համաշխարհային
գրականության
մոտիվները
առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել համաշխարհային գրականության պատմության փուլերին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

և

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

սահմանել համաշխարհային գրականության ձևավորման
առանձնահատկությունները
նկարագրել 20-րդ դարի գրականության զարգացման հիմնական միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճանաչել և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ:

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

գործնականում կիրառել տվյալ դարաշրջանների գրականության մասին
տեսական գիտելիքներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ճանաչելու գրականագիտության ներածության ուսումնասիրության առարկան,
նկարագրելու
ներկայացնելու

գրական

ժանրերն

ըստ

դրանց

համաշխարհային

տարբերակիչ

գրականության

հատկանիշների,
պատմության

առանձնահատկությունները.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
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. Քննությունն անցկացվում է գրավոր (10 միավոր, 2 հարց՝
հինգական միավորով): Ուսանողն առաջադրված թեմաների վերաբերյալ պետք է
համառոտ շարադրի իր մտքերը:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Քննությունն անցկացվում է բանավոր (10 միավոր, 2 հարց
հինգական միավորով): Ուսանողն առաջադրված թեմաների վերաբերյալ պետք է
համառոտ շարադրի իր մտքերը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Հոմերոսյան պոեմները: Հոմերոսյան հարցը: Հին հունական դրաման. Էսքիլես,
Սոֆոկլես, Եվրիպիդես:
Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային
հիմքերը: Վերածնունդը Իտալիայում: Դանտեի կյանքը: «Աստվածային կատակերգություն» պոեմը: Պոեմի կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը:
Սերվանտեսի կյանքը և ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը: Դոն Կիխոտի կերպարը:
Վերածնունդը Ֆրանսիայում: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպի
ժանրային առանձնահատկությունները և պոետիկան: Հումանիստականը Ռաբլեի
վեպում:
Անգլիական Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիրի ստեղծագործությունը: Մեծ
ողբերգությունները
(«Համլետ»,
«Լիր
արքա»,
«Օթելլո»):
Շեքսպիրի
կատակերգությունները և դրամաները:
Կլասիցիզմի գլխավոր սկզբունքները: Բնական մարդու կոնցեպցիան: Պիեռ Կոռնելի
«Սիդ» ողբերգությունը: Մոլիերի «Դոն Ժուան» կատակերգությունը:
Վ. Գյոթեի ստեղծագործությունը: «Ֆաուստ» ողբերգությունը, Մեֆիստոֆելի կերպարը: Մարդու կոնցեպցիան «Ֆաուստ» ողբերգության մեջ:
Բայրոնի ստեղծագործությունը: Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում:
Բայրոնի պոեմները.«Դոն Ժուան» չափածո վեպը:
Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Վիկտոր Հյուգոյի
«Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» վեպը:
Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի
ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները:
«Ճանճերը» պիեսը:
ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի «Խոտի տերևներ» ժողովածուի
գաղափարները և պոետիկան: Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների
«Շառաչ և ցասում» վեպի պրոբլեմները:
Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը:
Ֆր.
Կաֆկայի
ստեղծագործությունը:
Պատմվածքները
և
պրիտչաները:
«Կերպարանափոխություն» նովելը: «Դատավարություն» վեպը:
Հ. Հեսսեի ստեղծագործական ուղին: Հեսսեի «Տափաստանի գայլը» վեպի
հոգեբանական և փիլիսոփայական հիմքերը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Տրոնսկի Ի., Անտիկ գրականության պատմություն, Երևան, 1951:
Մամիկոնյան Հ., Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1957:
Արտամոնով Դ., 17-18-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության
պատմություն, Երևան, 1987:
19-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն, խմբ. Ս. Վ.
Տուրաևի, Երևան, 1986:
Алексеев М.П., Жирмунский В.М. и др. История зарубежной литературы Средних
веков и Возрождения. Любое издание, Москва, 1979.
История зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011.
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3. 10 ECTS
կրեդիտ

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու - 4 (պարսկերեն)
4.10 ժամ/շաբ.

5. գործ. -150 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից պարսկերենի բառակազմությանը՝ շեշտը
դնելով գոյականի բառակազմության վրա,


Ծանոթացնել

պարսկերենի

դարձվածաբանությանը՝

ցույց

տալով

դրա

առանձնահատուկ տեղն ու նշանակությունը խոսակցական պարսկերենում,


Խորացնել

ուսանողների

կարդալու

և

թարգմանելու

տեխնիկան,

զարգացնել

անհատական հմտություններ՝ տարաբնույթ տեքստերի համադրմամբ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Արտահայտել ճիշտ լեզվի քերականական
փոփոխություններն ու դրսևորումները,

կանոնները,

բառերի

ձևաբանական

2. Ընտրել ու ներկայացնել թեմային համապատասխանող առածներ, ասացվածքներ և
թևավոր խոսքեր,
3. Կարդալ և թարգմանել

պարսից դասական և ժամանակակից բանաստեղծների

ստեղծագործություններ, ինչպես նաև ժամանակակից արձակի նմուշներ, հատվածներ
մամուլից, մասնագիտական տեքստեր և այնպիսի բարդության այլ անծանոթ նյութեր
(բառարանի օգնությամբ), որոնք համապատասխանում են պարսկերենի գիտելիքների
ստուգման

միջազգային

ստանդարտներին

համապատասխանող

A2,

B1

մակարդակներին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Օգտագործել համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսները, ինքնուրույն ծանոթանալ
Իրանում

տեղի

ունեցող

քաղաքական,

տնտեսական

ու

մշակութային

իրադարձություններին,
2.

Գործնականում իրականացնել գիտելիքները լեզվակիրների հետ հաղորդակցվելիս,
գրագետ և պատշաճ ձևակերպել մտքերը,

3.

Մասնակցել ամբիոնի կողմից կազմակերպվող պարսկալեզու դասախոսություններին,
ներկայացնել պարսկերեն (համառոտ) դասախոսությունների ընթացքում քննարկվող
թեմաները, ինչպես նաև մասնակցել խմբերի միջև տեղի ունեցող քննարկումներին։

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

Ցուցաբերել մասնակցություն ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի կողմից
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կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև ԻԻՀ կազմակերպվող
պարսից լեզվի կատարելագործման մեկամսյա դասընթացներին։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տարբերակել և տարանջատելժամանակակից պարսկերենի գրական և խոսակցական
տարբերակների, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
գործնականում իրացնելդրանք՝ ըստ հաղորդակցման համապատասխան ոլորտների:
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելմասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Ինքնուրույն աշխատանք քերականական նոր նյութի շորջ, լսարանային քննարկում և
ամփոփում նյութին համապատասխանող օրինակների միջոցով,

2.

Դանյսավանդվող նյութի ընկալման նախնական ստուգում՝ համապատասխան գրավոր

3.

և բանավոր աշխատանքներ դրանց շուրջ,
Իրանական գրականության դասական և ժամանակակից նմուշների ինքնուրույն
ընթերցում, նյութի գրավոր և բանավոր վերլուծում և քննարկում,

4.

Ուսումնական ձայնագրությունների, տեսաֆիլմերի դիտում և քննարկում, որի շնորհիվ
ուսանողը ձեռք է բերում հաղորդակցման կարողություններ, ինչպես նաև նյութի
գրավոր համառոտ ներկայացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

1-ին

ընթացիկ

քննություն.

քննությունն

անցկացվում

է

գրավոր՝

5

միավոր

առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր, միավորների քայլը 0,5),
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր, միավորների քայլը 0,5),

3.

Եզրափակիչ քննություն. քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով
Վերջնական

ամփոփիչ

գնահատականին

նպաստում

է

նաև

լսարանային

ակտիվությունը, արտալսարանային առաջադրանքների կատարումը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. «Ժամանակակից պարսկերենի» քերականության ձևաբանության անցած նյութի
ամփոփում, բառակազմության (մասամբ) բաժնի ներկայացում,
2. «Ժամանակակից պարսկերենի» քերականության շարահյուսության բաժին. բարդ
համադասական և ստորադասական նախադասություններ,
3. Գեղարվեստական ստեղծագործությունների, մամուլի, գործունեության տարբեր
ոլորտներին վերաբերող նյութի ծանոթացում և յուրացում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք,
Երևան, 2011, 286 էջ
2. Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997, 449 էջ
3. Рубинчик Ю., Граматика совремменного персидского литературного языка, Москва, 2001,
600 ст.
.ص۰۹۰ ،۰ ج، ۰۲1۲ ، تهران، /آزفا/  آموزش زبان فارسی،. ثمره ی.4
. ص۵۷۲ ، ۰۲1۲ ، تهران،  پنجاه داستان کوتاه فارسی.5

1. 1801/Բ13

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն -3 (Իրան)

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ, սեմինար– 2 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին ծանոթացնել X-XV դդ. ընկած ժամանակահատվածում Իրանի
պատմության վերաբերյալ կատարված հիմնական ուսումնասիրություններին,
գրականությանը և սկզբնաղբյուրներին,
 ուսանողներին տալ խոր և համակողմանի գիտելիքներ Իրանում թյուրքական և
մոնղոլական տիրապետության հաստատման, արագ տեղի ունեցող սոցիալտնտեսական, հասարաքաղաքական փոփոխությունների, թյուրքական տարրի
պատմական ազդեցության վերաբերյալ,
 օգնել ուսանողին հասկանալու այն կարևորագույն փոփոխությունները, որոնք տեղի
ունեցան իրանցիների էթնիկ-մշակութային և հասարակական կյանքում և անջնջելի
հետքը թողեցին նաև տարածաշրջանի պատմության վրա։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել Իրանի պատմության սելջուկյան, մոնղոլական, թեմուրյան, ՂարաՂոյունլուների և Աղ-Ղոյունլուների տիրապետության շրջանում կարևորագույն
պատմական իրադարձությունները,

2.

նկարագրել Իրանի էթնիկ կազմում թյուրքական նոր տարրի ավելացման և երկրի
սոցիալ-տնտեսական,
հասարակական,
քաղաքական
կյանքում
նրա
դերի
ակտիվացման պատմական գործընթացները,

3.

ճանաչել
իրանական
առանձնահատկությունները;

ինքնության

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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մեջ

թյուրքական

բաղադրիչի

1.

գնահատել
նշված
ժամանակարջանում
իրադարձությունների կարևորությունը,

2.

բացահայտել իսլամական հասարակության ներսում թյուրք-իրանական, սուննի-շիա
կրոնական և գաղափարախոսական հակամարտության քաղաքական, սոցիալտնտեսական, էթնիկ ինքնագիտակցությամբ պայմանավորված պատճառները,

3.

համեմատել Իրանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, մշակութային, հասարակական
կյանքը տարածաշրջանում թյուրքական,մոնղոլական, թեմուրյան տիրապետության
տակ գտնվող մյուս երկրների հետ,
վերլուծել Իրանի հասարակության ներսում շիայականության դերի մեծացման
առանձնահատկությունները։

4.

տեղի

ունեցած

պատմական

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

մեկնաբանել պատմական փաստերի հիման վրա Միջին Ասիայում իսլամի տարածման
նշանակությունը,

2.

գնահատել իրանական հասարակության մեջ թյուրքական տարրի
պատմաքաղաքական գործընթացների հետևանքները։

ինտեգրման

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5. Գնահատել ուսումնասիրվող երկրի պատմության հիմնական շրջափուլերի
առանձնահատկությունները՝
պատմականության
սկզբունքը
մասնագիտական
հետազոտություններում օգտագործելու համար:
Գ2.
տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթել, մշակել և
վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսի կողմից ընթերցվում է դասախոսություն նոր թեմայի վերաբերյալ, որի
ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են մատուցվող նյութի առանցքային և մասնագիտական
կարևորություն ներկայացնող խնդիրներին, դրանց վերաբերյալ կատարված առանձին
ուսումնասիրությունների աղբյուրագիտությանը,
2. ուսանողը յուրաքանչյուր նոր թեմայի վերաբերյալ դասախոսության ընթացքում ստանում է
համապատասխան բազմալեզու գրականության ցանկ, որպեսզի զուգահեռաբար կարողանա
տարբեր լեզուներով ինքնուրույն ուսումնասիրությունները խորացնի,
3. դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ընթացքում դասախոսը
բացահայտում է ուսանողի հետաքրքրությունները տարբեր թեմաների վերաբերյալ և
համապատասխան հանձնարարությունների միջոցով ուղղորդում նրան պատմագիտական
արժեք ներկայացնող նոր թեմաների ուսումնասիրման։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Ուսանողն առաջադրված թեմայի վերաբերյալ սահմանված ժամանակում պետք է
համառոտ շարադրի իր մտքերը: Գնահատելիս հաշվի են առնվում շարադրված նյութի
բովանդակային և կառուցվածքային որակները։
2-րդ ընթացիկ քննություն. Քննությունն անց է կացվում բանավոր։ Պատահականության
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սկզբունքով ընտրված թեմային վերաբերող հարցերին ճիշտ, տրամաբանված և
բովանդակային պատասխանելու դեպքում ուսանողը ստանում է 5 միավոր առավելագույն
արժեքով գնահատական։
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննության անցկացում գնահատման 10 միավոր
առավելագույն արժեքով՝ հարցաթերթիկում ներկայացված երկու կամ երեք առանձին
թեմաներին վերաբերող հարցերին պատասխանելու միջոցով: Գնահատելիս հաշվի են
առնվում
նաև
սեմինար
պարապմունքների
ընթացքում
ուսանողի
ստացած
գնահատականներն ու քննարկումների ժամանակ նրա ցուցաբերած ակտիվությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջին բաժնում ներկայացվում են թյուրքական ցեղերի իսլամացման և միավորման
պատմական
գործընթացները,
նրանց
քաղաքական
պետական
միավորումների
հարաբերությունները Արևելյան և Արևմտյան Իրանում գործող պետությունների հետ։
Երկրորդ բաժինը վերաբերում է սելջուկների կողմից Իրանի նվաճմանը և Իրանում ու
տարածաշրջանում Սելջուկյան տիրապետության հաստատմանը։
Երրորդ բաժնում ներկայացվում են Սելջուկյան տիրապետության օրոք Իրանի
հասարակական-քաղաքական, սոցիալ տնտեսական, մշակութային կյանքում տեղի ունեցող
փոփոխությունները։
Չորորդ բաժնում ներկայացվում է Իրանի իսլամական մշակույթը։
Հինգերորդ բաժինը վերաբերում է խորեզմշահերի հակասելջուկյան և հակախալիֆայական
պայքարին,
Վեցերորդ բաժինը վերաբերում է մոնղոլական պետության կազմավորմանը, մոնղոլների
կողմից խորեզմշահերի պետության կործանմանը և Իրանի նվաճմանը։
Յոթերորդ բաժինը վերաբերում է Հուլաուների իլխանության տիրապետության օրոք Իրանում
տեղի ունեցող հասարակական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական զարգացումներին և
Հուլաուների պետության քաղաքական տրոհմանն ու քայքայմանը։
Ութերորդ բաժնում ներկայացվում են
Լենկ Թեմուրի կողմից Իրանի նվաճման և
թեմուրյանների տիրապետության հաստատման պատմական իրադարձությունները։
Իններորդ բաժնում ներկայացվում է Իրանը Ղարա-Ղոյունլու և Աղ-Ղոյունլու թուրքմենական
ցեղերի տիրապետության կազմում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Բայբուրդյան Վ., Իրանի պատմություն, (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը),
Եր., «Զանգակ», 2005թ., 784 էջ։
Бартольд Василий, Тюрки. Двенадцать лекций по истории тюркских народов Средней
азии (Иториая/география/этнография,) М., «Ломоносовь», 2016, 240с.
Джувейни- Ала ад-Дин Ата Мелик Джувейни. Чингисхан. История завоевателя мира//
Перев. Е.Е. Харитоновой., М., 2004.
Маркарян С.А.; История Ирана в средние века, от Сасанидов до Каджаров (с III в. н.э. до
первой трети XIX в.; Курс лекций; Учебное издание. Ростов н/Д., 2010. -432с.

1. 1801/Բ18
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն -2
(իրանական գրականություն)
5. դաս. - 2, սեմինար - 2

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել իրանական արաբալեզու շրջանի գրականությանը:
 Ուսումնասիրել
արաբապարսկական
տաղաչափության

և

ժանրերի

առանձնահատկությունները:


Ներկայացնել իրանական դասական գրականության վաղ փուլը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Վերարտադրել

վաղ

իսլամական

շրջանի

իրանական

գրականության

առանձնահատկությունները։
2. Ներկայացնել պարսկալեզու գրականության սկզբնավորման հանգամանքները։
3. Ցույց տալ հայ և իրանական էպոսների ընդհանրությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Վերլուծել պարսից խորասանյան շրջանի գրականության առանձնահատկությունները։

2.

Փաստարկել դասական գրականության զարգացման ուղղությունները։

3.

Համադրել իրանական գրականության գրական դպրոցների ստեղծագործական
յուրօրինակությունները։

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

Ընդհանրացնել
ընթացքում։

գիտելիքները

գրական

ստեղծագործությունների

վերծանման

2.

Ընդհանրացնել իմացությունները երկրի մշակութային նկարագրի բացահայտման
ասպարեզում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ6. Լուսաբանելու իրանական գրականության պատմության փուլերը՝ հին, միջին, նոր և
նորագույն շրջանների պարբերացմամբ.
Գ2.
տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
3. Բնագրով ստեղծագործությունների թարգմանություն և մասնագիտական մեկնաբանում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
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արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր, միավորների
քայլը՝ 0,5:
2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2, 2 և 1 միավոր։
Եզրափակիչ քննություն. քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Վերջնական ամփոփիչ գնահատականին նպաստում է նաև լսարանային ակիվությունը,
գործնական պարապմունքներին մասնակցությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռուդաքին իրանական գրականության սկզբնադիր։
2. Խորասանյան ոճի առանձնահատկությունները։
3. Իրանական դյուցազներգության հավաքագրման ու մշակման պատմությունը։
4. «Շահնամե»-ի հավաքագրումը, չափածոյի վերածումը և Ֆիրդուսին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Рейснер М.Л., Жанровые типы рамочных текстов в персидской классической поэзии (X–
XV

вв.), в журнале Восток. Афро-азиатские общества: история и современность,

издательство Рос. гос. б-ка (М.), 2017, № № 5 , с. 117-128.
2.

Носовский Г.В., Шахнаме: иранская летопись Великой Империи XII-XVII веков, М. 2010.

3.

Нозимова, Г. С., Возникновение и развитие аллегории в персидской литературе X-первой
половины XI века, Душанбе, 2012.

4.

Акимушкин О.Ф. Средневековый Иран: Культура, история, филология. — СПб.: Наука,
2004.

5.

Абдуллаева

Ф.

И.

Средневековая

персидская

поэзия,

СПб.,

Петербургское

Востоковедение, 2001.

1. 1801/Բ11

2. Իրանական մշակույթի պատմություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին իրանական մշակույթի պատմական զարգացման ողջ
ընթացքին։
 Ցույց տալ իրանական ինքնության կայացման և հարատևման գործոնները պատմական
տարբեր ժամանակաշրջաններում։
 Ներկայացնել արդի Իրանի մշակութային դրսևորումները և դրանց դերը հասարակական
կյանքի տարբեր ոլորտներում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
240

1.

Նկարագրելու իրանական մշակույթի պատմությունը՝ հին Իրանից մինչև արդի
ժամանակաշրջաններ։

2.

Ներկայացնելու իրանական մշակույթի տարբեր դրսևորումները ըստ էթնիկ և
տարածաշրջանային առանձնահատկությունների։

3.

Պարզաբանելու իրանական մշակույթի ազդեցությունը համաշխարհային մշակույթի և
արվեստի հարթակում։

4.

Ճանաչելու իրանական արվեստը, էտիկան, կրոնական և ազգային արարողությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Վերլուծելու բուն իրանական մշակութային էլեմենտները և հասկանալու դրանց
տարբերությունը արաբական արվեստի և մշակույթի հետ

2.

Կիրառելու իրանական մշակույթին առանձնահատուկ հասարակական նորմերը և
հաղորդակցման ոճը։

3.

Հասկանալու և վերլուծելու իրանական կինոյի, թատրոնի, ժամանակակից արվեստի
տեղն ու դերը նորագույն ժամանակաշրջանում։

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

Վեր հանելու և քննելու իրանական մշակույթի արդի հիմնախնդիրները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա7. Ներկայացնելու իրանական մշակույթի պատմության զարգացման ընթացքը և դրա
ազդեցությունը իրանական մշակութային ինքնության կայացման հարցում, ճանաչելու
իրանական արվեստի տարբեր դրսևորումները հին Իրանից մինչ արդի ժամանակաշրջան,
հասկանալ իրանական էտիկայի և հասարակական նորմաների չափանիշները։
Գ3.

Պատրաստելու

արդյունքները,

գիտական

վարելու

զեկուցումներ,

գիտական

ներկայացնելու

բանավեճեր,

հետազոտությունների

տրամադրելու

մասնագիտական

խորհրդատվություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Ակտիվ, ազատ և հետաքրքիր քննարկումներ ու երկխոսություններ
3. Տեսաձայնային նորագույն տեխնիկաների կիրառում, այդ թվում կարճամետրաժ կինոների
դիտում (օրիգինալ լեզվով, այս դեպքում՝ պարսկերեն)
4. Սեմինարներ
5. Այցելություն իրանական արվեստի ցուցադրությունների կամ կինոների, եթե այդպիսիք
առկա են տվյալ կիսամյակի ընթացքում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Քննությունն անցկացվում է գրավոր (10 միավոր, 2 հարց՝
հինգական միավորով): Ուսանողն առաջադրված թեմաների վերաբերյալ պետք է
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մանրամասն շարադրի իր մտքերը:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Քննությունն անցկացվում է բանավոր (10 միավոր, 2 հարց
հինգական միավորով): Ուսանողն առաջադրված թեմաների վերաբերյալ պետք է
մանրամասն շարադրի իր մտքերը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իրանական մշակույթի ձևավորումը, դրա էությունը և առանձնահատկությունները, հին
իրանցիների մշակութային ժառանգությունները։
2. Նախաիսլամական Իրանի մշակութային առանձնահատկություններ։
3. Հետիսլամական շրջանի Իրանի մշակութային առանձնահատկությունները։
4. Իրանական արվեստ տարբեր դրսևորումները։
5. Իրանի մշակութային, հասարակական և կրոնական ավանդույթները։
6. Իրանական մշակույթի արդի հիմնախնդիրները։
7. Կանայք իրանական մշակույթի հարթակում։
8. Հայերի դերը իրանական մշակույթի բարգավաճման մեջ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Axworthy, M. (2007) Iran. Empire of the Mind. A History from Zoroaster to the Present Day.
London.
2. Davaran, F. (2010) Continuity in Iranian Identity. London.
3. Stierlin, H. (2012) Thames and Hudson. Persian Art and Architecture. London
4. 7002/6831 ، نشر اسطوره، تهران، جستاری در فرهنگ ایران،بهار مهرداد
5. 7062/6831 ، نشر سجان نور، تهران،) تاریخ فرهنگ ایران (از آغاز تا پایان عصر پهلوی،انصاری جمال

1. 1802/Բ14

2. Մերձավոր Արևելքի պատմություն (արաբական
3. 2 ECTS
երկրներ)
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. – 2 ժամ
6. 4-րդ՝ գարնանյին կիսամյակ
7. 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել Արաբական երկրների պատմությանը նորագույն
շրջանում, Թուրքիայի / Իրանի հետ այդ երկրների քաղաքական և տնտեսական
փոխհարաբերություններին
արդի
փուլում,
այդ
հարաբերություններով
պայմանավորված տարածաշրջանային զարգացումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

2.

բացատրել Արաբական երկրների նորագույն շրջանի զարգացման, Թուրքիայի / Իրանի՝
մի կողմից և Արաբական երկրների միջև մյուս կողմից, փոխհարաբերությունների
օրինաչափությունները,
տիրապետել այդ փոխհարաբերությունների հաստատման, զարգացման և կայացման
առանձնահատկություններին,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3.

մեկնաբանել Թուրքիայի Հանրապետության /Իրանի պատմության հարցերը 1920-ական
թթ.- XXI դ. սկիզբ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա3. Լուսաբանելու Իրանի, Թուրքիայի և արաբական երկրների պատմական, մշակութային,
հասարակական, քաղաքական առնչակցություններն ու հարաբերությունները.
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում,
2. ինքնուրույն հետազոտության կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ հարցատոմսում ընդգրկված են
3 հարց համապատասխանավար՝ 4, 3, 3 միավորներով։ Գնահատման առավելագույն արժեքը
20 միավոր է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ասիայի արաբական երկրները 19-րդ դարում։
2. Իրան-Արաբական աշխարհ հարաբերությունները մինչև Իսլամական հեղափոխությունը։
3. Արաբական երկրների պայքարը մեծ տերությունների գաղութային քաղաքականության
դեմ։
4. Արաբական երկրներն անկախության հռչակումից հետո։
5. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը Երկրորդ աշխարհամարտից հետո.
Հայկական հարցի վերադարձը միջազգային քաղաքական օրակարգ:
6. Անցումը բազմակուսակցությանը: Դեմոկրատական կուսակցության իշխանության
շրջանը:
7. Ռազմական հեղաշրջումները Թուրքիայում:
8. Իսլամական գործոնը Թուրքիայի Հանրապետությունում: Իսլամամետ ուժերի
իշխանության գալը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

И.А. Василенко, Геополитика современного мира, М. 2015
История Востока в 6-и томах, т.5-6., под ред. Р.Г. Ланда, 2006.
П.Кальвокоресси, Мировая политика после 1945г., т. 1-2, М. 2016.
Конфликты и войны XXI века /Ближний Восток и Северная Африка/, М. 2015.
Հովհաննիսյան Ն., Արաբական երկրների պատմություն հ.3-4. Եր. 2006-2007:

1. 1801/Բ19
4. 10 ժամ/շաբ.

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու-5 (պարսկերեն)
5.Գործ.- 150 ժամ
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3. 10 ECTS
կրեդիտ

6. 5 րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողին ժամանակակից իրանական արձակի և չափածոյի լեզվին,


Հղկել և ընդլայնել ուսանողի թարգմանչական կարողությունները՝ ուշադրություն
դարձնելով հատկապես հայերենի և պարսկերենի լեզվամտածողությունների
ընդհանրություններին և տարբերություններին,



Խորացնել պարսկերենի դարձվածաբանական շերտի յուրահատկությունների
իմացությունը,



Քննարկել ժամանակակից իրանցի գրողների ստեղծագործությունների լեզուն և ոճը
(ըստ

դասավանդվող նյութի)։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Կարդալ և թարգմանել իրանցի ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունները,
2. Թվարկել պարսկերեն մի շարք դարձվածքներ և արտահայտություններ,
3. Ներկայացնել իրանցի հեղինակների չափածո ստեղծագործությունները՝ ծրագրի
պահանջներին համապատասխան։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Կարդալ և վերարտադրել պարսկերեն նյութը,

2.

Թարգմանել կարճ պատմվածքներ և բանաստեղծություններ։

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

Գործնակնում
իրականացնել
հաղորդակցվելիս։

գիտելիքները

պարսկալեզու

լսարանի

հետ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Տարբերակելու և տարանջատելու ժամանակակից պարսկերենի գրական և
խոսակցական

տարբերակների,

ինչպես

նաև

գրավոր

և

բանավոր

խոսքի

առանձնահատկությունները, գործնականում իրացնելու դրանք՝ ըստ հաղորդակցման
համապատասխան ոլորտների,
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն
առնչվող հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Գործնական աշխատանք,
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2.

Քննարկում,

3.

Դասավանդումը կատարվում է պատմահամեմատական մեթոդով։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

1-ին ընթացիկ քննություն .գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատմամբ,

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն.գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատմամբ,

3.

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝10 միավոր առավելագույն
գնահատմամբ։Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը 5,2,3 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ժամանակակից պարսից արձակի և չափածոյի լեզուն,
2. Թարգմանչական հմտությունների խորացում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Hedāyat S., Zende be gur,Tehrān, 1384 /2006,
2. Montaxabāt-e fārsi / zir-e nazar-e Āleksānder Govāxāriā /, Tiflis, 1384/2006,
3. Bāq-e sib, bārān va chand dāstān-e digar /bist qesse az 15 nevisande-ye armani, tadvin va tarjomeye Ahmad Nurizāde/, Tehrān, 1390/2011,
4. Sādeq Hedāyat-e dāstān nevis /bar gozidei az dāstānhā-ye kutāh-e Sādeq-e Hedāyat.
Jā՚farModares Sādeqi /, Tehrān, 1384 /2006,
5. Jamālzāde M., Yeki bud o yeki nabud, Tehrān, 1384/2005.

1. 1801/Բ20

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն -4 (Իրան)

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ, գործ. – 2 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին
ծանոթացնել
Իրանի
պատմության
XVI-XIX
դդ.
ընկած
ժամանակահատվածի վերաբերյալ կատարված հիմնական ուսումնասիրություններին,
գրականությանը և սկզբնաղբյուրներին,
 ուսանողներին տալ խոր և համակողմանի գիտելիքներ Իրանում Սեֆյան դինաստիայի
ծագումնաբանության,
Իրանում
նրանց
իշխանության
հաստատման,
շիայականությունը որպես պետական կրոն հռչակաման, դրա հետևանքների ու
դրական նշանակության, Սեֆյանների օրոք Իրանի միջազգային հեղինակության
բարձրացման վերաբերյալ,
 ծանոթացնել Սեֆյան իշխանության թուլացման պայմաններում Իրանում և
տարածաշրջանում նոր սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունների ու հասարակական,
ռազմաքաղաքական զարգացումների, աֆղան ղիլզաիների, Նադիր շահի, նրա
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հաջորդների և զենդերի տիրապետության օրոք ստեղծված նոր իրադրության
պատճառներին և հետևանքներին,
օգնել ուսանողին հասկանալու այն կարևորագույն փոփոխությունները, որոնք տեղի
ունեցան իրանցիների էթնիկ-կրոնական և հասարակական կյանքում և ձևավորեցին
ղաջարական
դինաստիայի
օրոք
Իրանում
տիրող
անկայուն,
երկրի
ամբողջականության պահպանման համար պատերազմական վտանգավոր իրավիճակ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել Իրանի պատմության XVI-XIX դդ.
կարևորագույն պատմական իրադարձությունները,
հետևանքները,

ընկած
դրանց

ժամանակաշրջանի
պատճառներն ու

2.

մատնանշել
ուսումնասիրվող
ժամանակաշրջանում
Իրանի
քաղաքական,
հասարակական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և կրոնական կյանքում
կատարված փոփոխությունները,

3.

պատմագիտորեն
լուսաբանել
դարակազմիկ
իրադարձությունների պատճառներն ու հետևանքները,

նշանակություն

ունեցող

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել Սեֆյան պետության դերը Իրանի հասարաքաղաքական կյանքում
շիայականության արամատավորման, շիա հոգևորականության ինստիտուտի
ստեղծման գործում,

2.

բացահայտել իրանական հասարակության ներսում թյուրք-իրանական, սուննի-շիա
կրոնական, քոչվոր-նստակյաց հակամարտության քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական,
էթնիկ կամ ցեղային ինքնագիտակցությամբ պայմանավորված պատճառները,

3.

համեմատել Իրանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, մշակութային, հասարակական
զարգացածության
մակարդակը
տարածաշրջանում
Օսմանյան
Թուրքիայի,
Հնդկաստանի, միջինասիական պետությունների հետ մի կողմից, իսկ ցարական
Ռուսաստանի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Հոլանդիայի հետ մյուս կողմից,
մեկնաբանել
Սեֆյան
պետության
հզորության
համատեքստում
Իրանի
հասարաքաղաքական կյանքում և տարածաշրջանում շիա հոգևորականության դերի
մեծացման պատճառներն ու հետևանքները,

4.

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

արժևորել Սեֆյան պետության պատմական առաքելությունը Օսմանյան Թուրքիայի
դեպի Արևելք տարածման ռազմաքաղաքական նկրտումները զսպելու գործում,

2.

գնահատել իրանական հասարակության մեջ թյուրքական տարրի դրական և
բացասական ազդեցության առանձնահատկությունները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ5. Գնահատելու ուսումնասիրվող երկրի պատմության հիմնական շրջափուլերի
առանձնահատկությունները՝ պատմականության սկզբունքը մասնագիտական
հետազոտություններում օգտագործելու համար.
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Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսի կողմից ընթերցվում է դասախոսություն նոր թեմայի վերաբերյալ, որի
ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են մատուցվող նյութի առանցքային և մասնագիտական
կարևորություն ներկայացնող խնդիրներին, դրանց վերաբերյալ կատարված առանձին
ուսումնասիրությունների աղբյուրագիտությանը,
2. ուսանողը յուրաքանչյուր նոր թեմայի վերաբերյալ դասախոսության ընթացքում ստանում է
համապատասխան բազմալեզու գրականության ցանկ, որպեսզի զուգահեռաբար կարողանա
տարբեր լեզուներով ինքնուրույն ուսումնասիրությունները խորացնի,
3. դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ընթացքում դասախոսը
բացահայտում է ուսանողի հետաքրքրությունները տարբեր թեմաների վերաբերյալ և
համապատասխան հանձնարարությունների միջոցով ուղղորդում նրան պատմագիտական
արժեք ներկայացնող նոր թեմաների ուսումնասիրման։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5
միավոր, միավորների քայլը՝ 0,5:
2.
2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5
միավոր, միավորների քայլը՝ 0,5:
3.
Եզրափակիչ քննություն. քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ գնահատման 10 միավոր
առավելագույն արժեքով։ Վերջնական ամփոփիչ գնահատականին նպաստում է նաև
լսարանային ակտիվությունը, արտալսարանային առաջադրանքների կատարումը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջին բաժնում ներկայացվում են շահ Իսայիլի կողմից Իրանում Սեֆյան պետության
ստեղծման և Սեֆյան Իրանի ու Օսմանյան Թուրքիայի միջև տարածաշրջանային
գերիշխանության համար ընթացող հակամարտության կրոնաքաղաքական, տնտեսական և
մյուս պատճառները։
Երկրորդ բաժինը վերաբերում է շահ Աբբաս Մեծի կառավարմանը, նրա կողմից իրականացվող
բարեփոխումներին և ներքին քաղաքականությանը
Երրորդ բաժնում ներկայացվում են շահ Աբբասի արտաքին քաղաքականությունը, իրանաթուրքական պատերազմները, դրանց նշանակությունը և Սեֆյան Իրանի միջազգային
հեղինակության բարձրացման առևտրատնտեսական, ռազմաքաղաքական պատճառները։
Չորորդ բաժնում ներկայացվում է XVII դ. վերջերից նկատվող Սեֆյան Իրանի թուլացումն ու
անկումը։
Հինգերորդ բաժինը վերաբերում է 1722թ. Իրանի վրա աֆղանական արշավանքներին, Սեֆյան
պետության կործանմանը և դրանց հետևանքներին։
Վեցերորդ բաժնում ներկայացվում է աֆղանական արշավանքներից հետո Իրանում
ձևավորված սոցիալ-տնտեսական, հասարակական, ռազմաքաղաքական նոր և անկայուն
իրադրությունը։
Յոթերորդ բաժինը վերաբերում է Նադիր խանի քաղաքական ասպարեզ գալուն, նրա
ռազմաքաղաքական գործունեությանը, երկիրը օտար զավթիչներից ազատագրմանը։
Ութերորդ բաժնում ներկայացվում են
Նադիր շահի կողմից երկրում ռազմական
դիկտատուրայի հաստատումը և նրա հնդկական, միջինասիական արշավանքները։
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Իններորդ բաժինը վերաբերում է 1747թ. Նադիր շահի սպանությունից հետո Իրանում
ստեղծված նոր ռազմաքաղաքական անկայուն իրադրությանը, Զենդերի իշխանության
հաստատմանը երկրի տարածքի մեծ մասում և նրանց ներքին ու արտաքին
քաղաքականությանը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Բայբուրդյան Վ., Իրանի պատմություն, (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը),
Եր., «Զանգակ», 2005թ., 784 էջ։
Մաղալյան Ա. , Նադիր շահի դարաշրջանի պատմագրական հուշարձանները, - Եր.։
«գիտություն», 2010, 168 էջ.
Ter-Hovhanian H. Tarix-e Jolfa-ye Esfahan, tarjome-ye L. Minasian, Mohammad Ali Musavi
Fereiduni, našr: “Zenderud va naghše xoršid”; 1379/2001; 716s.
Маркарян С.А.; История Ирана в средние века, от Сасанидов до Каджаров (с III в. н.э. до
первой трети XIX в.; Курс лекций; Учебное издание. Ростов н/Д., 2010. -432с.
Perry J.R. The Zend dynasty // In The Cambridge History of Iran. Vol. 7. Ed. P. Avery.;
Cambridge. Uk. 2008.

1. 1801/Բ21
4. 2 ժամ/շաբ.

2.Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն -3
(իրանական գրականություն)
5. դաս. – 30 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել սուֆիական ուսմունքի հիմունքներին։
 Ուսումնասիրել
սուֆիական-միստիկական
գաղափարների՝
թափանցելու առանձնահատկությունները։
 Ներկայացնել
իրանական
դասական
գրականության
առանձնահատկությունները։

գրականություն
իրաքյան

ոճի

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
Վերարտադրել սուֆիական գրականության առանձնահատկությունները։
2. Ներկայացնել պարսկալեզու միստիկական գրականության սկզբնավորման
նախադրյալները։
3. Լուսաբանել սուֆիական կոդավորված ստեղծագործությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

Մեկնաբանել պարսից իրաքյան ոճի գրականության առանձնահատկությունները։
Ամփոփել դասական միստիկական գրականության զարգացման ուղղությունները։
Համադրել իրանական գրականության օրրաննի՝ Խորասանից Իրաք և Շիրվան
փոխադրման դրդապատճառները։

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

Համակարգել գիտելիքները միստիկական ստեղծագործությունների վերծանման
ընթացքում։
2.
Ընդհանրացնել իմացությունները այլաբանական ստեղծագործությունների յուրացման
ասպարեզում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ6. լուսաբանելու իրանական գրականության պատմության փուլերը՝ հին, միջին, նոր և
նորագույն շրջանների պարբերացմամբ.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.

Դասախոսություն
Գործնական պարապմունքներ
Բնագրով ստեղծագործությունների թարգմանություն և մասնագիտական մեկնաբանում։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Ամփոփիչ
գնահատականին նպաստում է նաև լսարանային ակիվությունը, գործնական
պարապմունքներին մասնակցությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սպահանյան և Շիրվանյան դպրոցներ։
2. Շիրազը որպես մարդերգական գրականության օրրան։
3. Սուֆիական դպրոցները և գականությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Рейснер М.Л., Сны в персидской касыде XI– XII вв., в журнале “Учёные записки”. Серия
гуманитарно-общественных наук: История. Филология. Педагогика. Худжандский
государственный университет. Таджикистан, 2016, № № 3 (48), с. 58-69.
2.

Рейснер М.Л., Персидская литература X-XVII вв, М. 2009.

3.

Чалисова Н. Ю., Рашид ад-Дин Ватват. Сады волшебства в тонкостях поэзии (Хада'ик ассихр фи дака'ик аш-ши‘р), М., 2015.

4.

Чалисова Н. Ю., «Рассеяние» в газелях Хафиза: поэтическая гносеология, М., 2014.

5.

Геворгян Г. Рифы и водовороты на пути низамиведения, КАРАВАН, № 51, Июль 2017.

1. 1803/Բ22

2. Մերձավոր Արևելքի պատմություն (Թուրքիա)
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3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին տալ գիտելիքներ օսմանյան կայսրության հին և նոր շրջանի
պատմության (XVIII դ.-ի վերջ XIX դ.-ի) մասին:
 Ուսանողներին տալ գիտելիքներ Թուրքիայի Հանրապետության նորագույն շրջանի
պատմության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

լուսաբանելու սելջուկյան և օսմանյան վաղ շրջանի պատմության հիմնահարցերը,
ներկայացնելու օսմանյան կայսրության պատմության (XVIII դ.-ի վերջ XIX դ.)
հարցերը,
լուսաբանելու Թուրքիայի նորագույն պատմության հիմնահարցերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերարտադրելու օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության
պատմության հիմնահարցերը,

2.

զարգացնել պատմական վերլուծության հմտությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Լուսաբանելու Իրանի, Թուրքիայի և արաբական երկրների պատմական, մշակութային,
հասարակական, քաղաքական առնչակցություններն ու հարաբերությունները:
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները,

վարելու

գիտական

բանավեճեր,

տրամադրելու

մասնագիտական

խորհրդատվություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Օսմանյան կայսրության թուլացումը: Սելիմի նոր բարեփոխումները:
Թեմա 2՝ Մահմուդ II-ի բարեփոխումները:
Թեմա 3՝ Թանզիմաթի I շրջանը:
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Թեմա 4՝ Ղրիմի պատերազմը:
Թեմա 5՝ Թանզիմաթի II շրջանը:
Թեմա 7՝ Արևելյան հարց: Հայկական հարց:
Թեմա 8՝ Պանիսլամիզմ, օսմանիզմ, թյուրքչուլուք /պանթուրքիզմ/:
Թեմա 9՝ Նոր օսմաններ, սահմանադրական շարժումը:
Թեմա 10՝ Առաջին սահմանադրությունը: «Զուլումի շրջանը», Աբդուլ-Համիդի
բռնատիրությունը, հայերի կոտորածները Օսմանյան կայսրությունում 1890-ական թթ.:
Թեմա 11՝ Երիտթուրքական շարժումը, 1908թ. հեղափոխությունը: Երիտթուրքերի
իշխանության շրջանը:
Թե Թեմա 12՝ Պոտսդամի կոնֆերանսը և հայկական տարածքների հարցը:
Թեմա 13՝ Անցումը բազմակուսակցականությանը, դեմոկրատական կուսակցության
իշխանության շրջանը:
Թեմա 14՝ Թուրքիան և ՆԱՏՕ-ն:
Թեմա 15՝ Ռազմական հեղաշրջումները Թուրքիայում:
Թեմա 16՝ Իսլամական գործոնը Թուրքիայի Հանրապետությունում: Իսլամամետ ուժերի
իշխանության գալը:
Թեմա

17՝

Հայ

թուրքական

հարաբերությունները

արդի

փուլում:մա

12՝

Օսմանյան

կայսրությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.

Բայբուրդյան Վ. Ա., Օսմանյան նկայսրության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ, 2011թ.:

3.

Ռ. Սաֆրաստյան, Ռ. Մելքոնյան և ուրիշներ, Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014:

4.
5.

Петросян Ю. А, Османская империя: Могущество и гибель, Москва, 1990.

ՀասրաթյանՄ. Ա., Օրեշկովա Ս. Ֆ., Պետրոսյան Յու. Ա., Թուրքիայի պատմության
ուրվագծեր, Երևան, ԵՊՀ, 1986թ.:

Uzunçarşılı İ H., Osmanlı Tarihi, Cilt 2., İstanbulun Fethinden Kanuni Sultan Süleymanın
Ölümüne Kadar, Ankara, 1988.

1. 1802/Բ23

4. 2 ժամ/շաբ.

2. Իսլամագիտության հիմունքներ (Շիայականությունն
Իրանում)

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. Դաս. – 2 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում իսլամագիտության
վերաբերյալ,
 ուսանողներին ծանոթացնել մուսուլմանական մշակութային արժեքային համակարգի
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ձևավորվան և զարգացման առանձնահատկություններին,
 ուսանողներին ծանոթացնել իսլամի կրոնագաղափարական, կրոնաիրավական և
փիլիսոփայական համակարգերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկել իսլամի կրոնական համակարգի հիմնարար սկզբունքները,
2. ձևակերպել իսլամական արժեհամակարգի զարգացման և կայացման
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
գնահատել իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների պատճառահետևանքային կապը,
2.
մեկնաբանել իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա4. Ներկայացնելու իրանական կրոնների պատմությունը, Իրանի էթնիկ-դավանական կազմը,
իրանալեզու հանրույթների պատմական, մշակութային, լեզվական
առանձնահատկությունները.
Բ4. Տարբերակելու իսլամի, մասնավորապես դրա շիայական ուղղության տեղը և դերը
արևելյան կրոնների պատմության համատեքստում.
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Նախաիսլամական Արաբիան. տարածքը, բնակչությունը, տնտեսությունը, մշակույթը և
կրոնը:
Մուհամմադ մարգարեն և նրա գործունեությունը:
Իսլամը արդարակյաց խալիֆների օրոք:
Իսլամը Օմայյան խալիֆայության օրոք:
Աբբասյան տերությունը և իսլամական գիտությունների համակարգերի ձևավորումը:
Ղուրան և Ղուրանագիտություն (Իլմ ալ-Ղուրան վա թաֆսիր):
Հադիսները և հադիսների գրականությունը։ «Մարգարեի Սուննայի» կոնցեպցիայի
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ձևավորումը:
8.
Շիա իսլամի կրոնագաղափարական համակարգը
9.
Ֆիկհ` մուսուլմանական իրավագիտություն:
10.
Ֆալսաֆա` մուսուլմանական փիլիսոփայություն:
11.
Աթ-Թասաուֆ. Կրոնական միստիցիզմ։
12.
Գաղափարական հոսանքները և տարաձայնությունները իսլամում XIX-XX դ. վերջ
(մոդեռնիզմ, ռեֆորմացիա, ֆունդամենտալիզմ, ռադիկալիզմ և այլն )։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ходжсон М. Дж. С. История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней,
Москва; 2013.
2.
Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система; Ин-т востоковедения, С.-Петербург,
- М.: Вост. лит., 2004.
3.
Heinz Halm, Shiism, Columbia University Press, 2004.
4.
Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / А. Д. Кныш; пер. с англ. М.
Г. Романов. — СПб.: «Издательство “ДИЛЯ”», 2004.
5. Сагадеев А. Восточный перипатетизм, Марджани, 2009.

1. 1801/Բ24

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու -6 (պարսկերեն)

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. Գործ. -150 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Խթանել ուսանողի պարսից լեզվի խոսակցական-կիրառական ունակությունների



զարգացումը,
Խորացնել ուսանողի պարսից լեզվի դարձվածաբանական շերտի գիտելիքները,



Ծանոթացնել ուսանողին իրանական մամուլի լեզվին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ընտրել և վերարտադրել հոդվածներ՝ իրանական ժամանակակից մամուլից,
2. Օգտագործել պարսկերենի դարձվածքները՝ բանավոր և գրավոր լեզվում,
3. Կատարել բանավոր թարգմանություններ՝ առօրյա- խոսակցական մակարդակում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Ցուցաբերել
մասնակցություն
դասախոսությունների,

մասնագիտությանն

առնչվող

պարսկալեզու

2. Շփվել խոսակցական լեզվի մակարդակում պարսկալեզու հանրության հետ,
3. Կատարել երկլեզու թարգմանություններ՝ պարկերենից հայերեն և հակառակը։
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Գործնականում իրականացնել բանավոր և գրավոր շփում պարսկալեզու լսարանի հետ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Տարբերակելու և տարանջատելու ժամանակակից պարսկերենի գրական և խոսակցական
տարբերակների, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
գործնականում իրացնելու դրանք՝ ըստ հաղորդակցման համապատասխան ոլորտների,
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Գործնական աշխատանք,

2.

Քննարկում,

3. Դասավանդումը կատարվում է պատմահամեմատական մեթոդով։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն .գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատմամբ:
2-րդ ընթացիկ քննություն.գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատմամբ:
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝10 միավոր առավելագույն գնահատմամբ։Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը 5,2,3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Իրանական մամուլի լեզու,
2.Ժողովրդախոսակցական լեզու։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք,
Երևան, 2016:
2.

Bāq-e sib, bārān va chand dāstān-e digar /bist qesse az 15 nevisande-ye armani, tadvin va
tarjome-ye Ahmad Nurizāde/, Tehrān, 1390 (2011).

3. Matin P., Pushāk-e irānyān, Tehrān, 1383 (2005).
4. Mirsa՚idi N., Irān-e bāstān, Tehrān, 1383 (2005).
5. Montaxabāt-e fārsi / zir-e nazar-e Āleksānder Govāxāriā /, Tiflis, 1384 (2005).
6. Mogaddam A., Zabān-e fārsi, 2007, Tehrān, j. 1, 206 s., j. 2, 227 s.

1. 1801/Բ25

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն - 5

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ

6. 6-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 1 եզրափակիչ քննություն
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին ներկայացնել Իրանի նոր շրջանի պատմության կարևորագույն
իրադարձությունները,
 Ուսումնասիրել Իրանի ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, արտաքին
մարտահրավերները,
 Ներկայացնել տարածաշրջանում Իրանի ունեցած ռազմավարական նշանակությունը,
սահմանակից, ինչպես նաև արտատարածաշրջանային երկրների հետ Իրանի
հարաբերությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

Ներկայացնելու Իրանի նոր շրջանի պատմության կարևորագույն իրադարձությունները,
Մատնանշելու Իրանի ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն ու արտաքին
մարտահրավերները,
Նկարագրելու սահմանակից և արտատարածաշրջանային երկրների հետ Իրանի
հարաբերությունների առանձնահատկությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

Գնահատելու Իրանի նոր շրջանի պատմության կարևոր զարգացումները,
Սահմանելու Իրանի ներքաղաքական խնդիրներն ու արտաքին մարտահրավերները,
վերլուծելու դրանց առաջմանը նպաստող գործոնները
3.
Սահմանակից երկրների հետ Իրանի հարաբերությունների առանձնահատկությունը
համադրելով՝ սահմանելու տարածաշրջանում Իրանի ունեցած ռազմավարական
նշանակությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ5.

Գնահատելու

ուսումնասիրվող

առանձնահատկությունները՝

երկրի

պատմության

պատմականության

հիմնական

սկզբունքը

շրջափուլերի

մասնագիտական

հետազոտություններում օգտագործելու համար:
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.

Դասախոսություն, որի ավարտից հետո թեմայի շուրջ քննարկման կազմակերպում,
Յուրաքանչյուր թեմայի ավարտից հետո սեմինար պարապմունքի անցկացում,
Հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինչպես նաև համապատասխան
թեմաների վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
255

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննության անցկացում գնահատման 20 միավոր
առավելագույն արժեքով՝ հարցաթերթիկում ներկայացված
երկու կամ երեք առանձին
թեմաներին վերաբերող հարցերին պատասխանելու միջոցով: Գնահատելիս հաշվի են
առնվում նաև սեմինար պարապմունքների ընթացքում ուսանողի ստացած գնահատականներն
ու քննարկումների ժամանակ նրա ցուցաբերած ակտիվությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1-ին բաժին – Իրանի ներքին և արտաքին դրությունը 18-րդ դարում
2-րդ բաժին – Ղաջարների դինաստիայի հաստատումը
3-րդ բաժին - Իրանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, արտաքին մարտահրավերներ
4-րդ բաժին - Ռուս-պարսկական պատերազմ (1804-1813), Գյուլիստանի հաշտության
պայմանագիրը
5-րդ բաժին -Ռուս-պարսկական պատերազմ (1826-1828), Թուրքմենչայի հաշտության
պայմանագիրը
6-րդ բաժին – Իրանի ժամանակակից սահմանների ձևավորումը
7-րդ բաժին - Իրանի հասարակական-քաղաքական զարգացումները 19-րդ դարում
8-րդ բաժին – Եվրոպական երկրների գաղութացման քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ
9-րդ բաժին – Իրանի սահմանադրական շարժումը
10-րդ բաժին - Իրանը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բայբուրդյան Վ., Իրանի պատմություն, Ե. 2006, 782 էջ:
2. Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, ԳԱԱ, հոդվածների ժողովածու,
Հ. 1-30
3. Иванов М. С., История Ирана, М. , 2011, 497 с.:
4.  مرداد و: اقتصادی-  اطالعات سیاسی، بهرام؛ انقالب مشروطه و گسترش ارتباطات اجتماعی در ایران،جبارلوی شبستری
 شهریور و2009-222  شماره- 232
5. 85  شماره-  تابستان:  ایران شناسی، امیرکبیر و اصالحات، سید حسن،امین

1. 1801/Բ27
4. 4 ժամ/շաբ.

2.Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն-4
(իրանական գրականություն)
5. դաս. – 2 ժամ, գործ. – 2 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել միջնադարյան դասական գրականության առանձնահատկություններին։


Ուսումնասիրել ղազալի բազմաթեմատիկ դառնալու առանձնահատկությունները։



Ուսումնասիրել

իրանական

դասական

առանձնահատկությունները։
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գրականության

աձակի

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Սահմանել

սուֆիական

գրականության

բովանդակային

և

թեմատիկ

առանձնահատկությունները։
2. Նկարագրել պարսկալեզու հաֆեզյան ղազալի յուրահատկությունները։
3. Բացատրել սուֆիական կոդավորված ստեղծագործությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Լուսաբանել

պարսից

գրականության

դասական

շրջանի

ավարտվելու

հանգամանքները։
2.

Վերլուծել միստիկական պոեմի ուղղությունները։

3.

Վերլուծել իրանական դասական գրականության ավարտման դրդապատճառները։

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

Ընդհանրացնել գիտելիքները իրանական գրականության պարբերացման հարցում։

2.

Համակարգել իմացությունները միջնադարյան հայ և իրանական գրականությունների
ընդհանրությունները մեկնաբանելու գործում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ6. Լուսաբանելու իրանական գրականության պատմության փուլերը՝ հին, միջին, նոր և
նորագույն շրջանների պարբերացմամբ.
Գ2.

տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և

վերլուծելու.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություն,

2.

Գործնական պարապմունքներ,

3.

Բնագրով ստեղծագործությունների թարգմանություն և մասնագիտական մեկնաբանում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր, միավորների
քայլը՝ 0,5:
2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր, միավորների
քայլը՝ 0,5:
Եզրափակիչ քննություն. քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Վերջնական ամփոփիչ գնահատականին նպաստում է նաև լսարանային ակիվությունը,
գործնական պարապմունքներին մասնակցությունը։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սպահայան և Շիրվանյան դպրոցներ:
2. Շիրազի մարդերգական գրականության օրրան:
3. Սուֆիական դպրոցները և գականությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ахмад Тамимдари. История персидской литературы. — Петербургское востоковедение,
2.

2007.
Рейснер М.Л., Лирические вставки в персидском любовно-романическом эпосе XI-XIII
вв.: генезис и жанровые функции, в журнале Вестник Московского университета. Серия
13. Востоковедение, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), 2013, № 1, с. 49-61.

3.

Рейснер М.Л., Ардашникова А.Н., Моштаг Исфахани и формирование нового стиля в
персидской поэзии XVIII века, в журнале Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Литературоведение. Журналистика, издательство Изд-во РУДН (М.),
2014, № 1, с. 61-70.

4.

Акимушкина Е.О., "Тюремная лирика в персидской литературе XI-XIV вв., М., 2010.

5.

Суворов М.Н., Джандосова З.А., Пылев А.И., Средневековая литература мусульманского
мира, Санкт-Петербург, 2015.

1. 1801/Բ28
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Մասնագիտական լեզվի տեսական քերականություն
(պարսկերեն)
5. դաս.- 22 ժամ, գործ. – 8 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝
 Ծանոթացնել ուսանողին ժամանակակից պարսկերենի բառագիտության տարբեր
շերտերին։
 Պարզաբանել բառակազմության դերը ժամանակակից պարսկերենի բառապաշարում։
 Բացատրել պարսկերենի բառապաշարի ծագումնաբանական դասակարգումը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու պարսկերենի բառապաշարի հարստացման հիմնական ուղիները:

2.

ներկայացնելու պարսկերենի բառապաշարի ծագումնաբանական դասակարգումը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերլուծելու ժամանակակից պարսկերենի բառապաշարի հարստացման հիմնական
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ուղիները։
2.

օգտագործելու ժամանակակից պարսկերենի բառապաշարը բանավոր խոսքում։

3.

ճիշտ կիրառելու ժամանակակից պարսկերենի բառապաշարը տարաբնույթ գրավոր և
բանավոր թարգմանություններ կատարելիս։

4.

կատարելու պարսկերեն բառի ձևույթաբանական, ձևաբանական և բառակազմական
վերլուծություն։

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

Կատարելու
հետազոտական
աշխատանք
բառապաշարին առնչվող խնդիրների շուրջ։

ժամանակակից

պարսկերենի

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Սահմանելու պարսկերենի պատմության բոլոր փուլերն՝ ըստ դրանց՝ միմյանցից ունեցած
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների.
Բ1. Տարբերակելու և տարանջատելու ժամանակակից պարսկերենի գրական և խոսակցական
տարբերակները, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
գործնականում իրացնելու դրանք՝ ըստ հաղորդակցման համապատասխան ոլորտների.
Գ1. ձևակերպելու
գործնականում.

և

լուծելու

մասնագիտական

խնդիրներ,

կիրառելու

գիտելիքները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն։
2. Գործնական աշխատանք։
3. Քննարկում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3 և 4 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ժամանակակից պարսկերենի բառի ստուգաբանական ասպեկտը։ Բառակազմություն։
2. Իմաստաբանություն և իմաստափոխություն։
3. Ժամանակակից պարսկերենի բառապաշարը և բառապաշարի զարգացումը։
4. Դարձվածաբանություն։
5. Բառարանագրություն և բառարանագիտություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Mohammad Dabir Moghaddam, Pazhuheshha-ye zabānshenākhti-ye fārsi, Tehran 2004.
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2.
3.
4.
5.

Khosrov Farshidvard “Dastur-e mofassal-e emruz, Tehran 2001.
Пейсиков Л.С., Лексикология современного персидского языка, Москва, 1975.
Пейсиков Л.С., Очерки по словообразованию персидского языка, Москва, 1973.
Рубинчик Ю.А., История, этимология, типология, Москва, 2001.

1. 1801/Բ26

2. Իրանական աղբյուրագիտություն և ձեռագրագիտություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. -2 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 1 եզրափակիչ քննություն

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսումնասիրել իրանական գրավոր աղբյուրները և նրանց օգտագործման եղանակները:
Քննել այս աղբյուրների ծագման, դասակարգման, վերլուծության, արժանահավատության,
գիտականության հարցերը:
Ուսումնասիրել պարսկերեն ձեռագերի տեսակները, ձեռագիր մատյանների կազմmան և
ընթերցման սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Իմանալ իրանական մատենագրական բազան՝ պատմիչների երկեր, տարեգրություններ,
ժամանակագրություններ, հիշատակարաններ, և այլն: Ճանաչել պաշտոնական գրությունների
գրման սկզբունքները՝ հորվարտականեր, պայմանագրեր, նվիրատվություններ, կոնդակներ և
այլն:

բ. Ընթերցել և օգտագործել մատենագրական և պաշտոնական աղբյուրագիտական նյութը:
Վերլուծել և գիտականորեն արժևորել աղբյուրներն ու ձեռագրերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում.
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացի ժամանակ իրականացվում է ուսուցողակենտրոն ուսուցում, որի ընթացքում
ուսանողը կարողանում է ինքնուրույն օգտվել սկզբնաղբյուրներից, վերամշակել
տեղեկությունները: Դասընթացը կազմակերպվում է դասախոսությունների, սեմիանրների և
արտալսրանային ուսուցման միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննության անցկացում գնահատման 20 միավոր
առավելագույն արժեքով՝ հարցաթերթիկում ներկայացված
երկու կամ երեք առանձին
թեմաներին վերաբերող հարցերին պատասխանելու միջոցով: Գնահատելիս հաշվի են
առնվում նաև սեմինար պարապմունքների ընթացքում ուսանողի ստացած գնահատականներն
ու քննարկումների ժամանակ նրա ցուցաբերած ակտիվությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Տեսական բաժին. դասախոսություններ, որոնց ընթացքում ներկայացվում են
աղբյուրագիտության և ձեռագրագիտության ուսումնասիրման առարկան, որը
մասնավորեցվում է իրանական մատենագիտության տվյալների վրա: Մատենագիտության
դասակարգում և առանձին տեսակների հիմնական կորպուսի ներկայացում և քննարկում:
Պարսկերեն ձեռագիր մատյանների գրման և ընթերցման առանձնահատկությունների
ներկայացում, նյութի վերլուծության մեթոդների քննարկում:
2.Գործնական բաժին. ուսանողների կողմից առանձին սկզբնաղբյուրների մասին
ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում, քննարկումների կազմակերպում, պարսկերեն
ձեռագիր մատյանների հատվածների ու հիշատակարանների ընթերցում:
3. Արտալսարանային ուսուցման շրջանակներում այցելություն Մատենադարան և պարսկերեն
ձեռագիր մատյանների ուսումնասիրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Медушевская, О. М., Источниковедение: Теория, история и метод. М., изд. РГГУ, 1996
Введение в востоковедение, под ред. Е. И. Зеленев, В. Б. Касевич, СПБ.: КАРО, 2013
Փափազյան, Հ., Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի պատամագրական արժեքը,
Բանբեր Մատենադարանի 4, Երևան, 1958, էջ 221-236
5931 ، تهران، خوشنویسی،اسماعیل رشوند

1. 1801/Բ30

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Իրան)- 6

.4

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին ներկայացնել Իրանի նորագույն շրջանի պատմության կարևորագույն



իրադարձությունները,
Ուսումնասիրել Իրանի ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, արտաքին
մարտահրավերները,



Ներկայացնել տարածաշրջանում Իրանի ունեցած ռազմավարական նշանակությունը,
սահմանակից, ինչպես նաև արտատարածաշրջանային երկրների հետ Իրանի
հարաբերությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու Իրանի նորագույն շրջանի պատմության կարևորագույն
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իրադարձությունները,
2.

Մատնանշելու Իրանի ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն ու արտաքին
մարտահրավերները,

3.

Նկարագրելու սահմանակից և արտատարածաշրջանային երկրների հետ Իրանի
հարաբերությունների առանձնահատկությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

Գնահատելու Իրանի նորագույն շրջանի պատմության կարևոր զարգացումները,
Սահմանելու Իրանի ներքաղաքական խնդիրներն ու արտաքին մարտահրավերները,
վերլուծելու դրանց առաջմանը նպաստող գործոնները,

6.

Սահմանակից երկրների հետ Իրանի հարաբերությունների առանձնահատկությունը
համադրելով՝ սահմանելու տարածաշրջանում Իրանի ունեցած ռազմավարական
նշանակությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ5. Գնահատելու ուսումնասիրվող երկրի
առանձնահատկությունները՝

պատմության

պատմականության

հիմնական

սկզբունքը

շրջափուլերի

մասնագիտական

հետազոտություններում օգտագործելու համար.
Գ2.

տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և

վերլուծելու.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.

Դասախոսություն, որի ավարտից հետո թեմայի շուրջ քննարկման կազմակերպում,
Յուրաքանչյուր թեմայի ավարտից հետո սեմինար պարապմունքի անցկացում,

3.

Հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինչպես նաև համապատասխան
թեմաների վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն (5 միավոր). Քննությունն անցկացվում է գրավոր։ Ուսանողը
հարցաշարում

ներկայացված

թեմաների

վերաբերյալ

սահմանված

ծավալին

համապատասխան պետք է հստակ շարադրի իր մտքերը,
2-րդ ընթացիկ քննություն (5 միավոր). Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Ուսանողը պետք
է հստակ պատասխանի հարցաշարում ներկայացված հարցերին,
Եզրափակիչ քննություն (10). Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Ուսանողը պետք է հստակ
պատասխանի հարցաշարում ներկայացված հարցերին:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1-ին բաժին - Փահլավիների դինաստիայի հաստատումը. Ռեզա շահի ներքին և արտաքին
քաղաքականության առանձնահատկությունը
2-րդ բաժին - Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը. Մոհամմադ Ռեզա շահի գահակալումը
3-րդ բաժին – Անջատողական շարժումները Խուժաստանում, Ատրպատականում և
Մահաբադում
4-րդ բաժին - Մոհամմադ Մոսադեղը Իրանի վարչապետ. Նավթի ազգայնացումը
5-րդ բաժին – Սպիտակ հեղափոխությունը
6-րդ բաժին – Իսլամական հեղափոխության նախադրյալները, սկիզբը և ընթացքը
7-րդ բաժին - Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական կառավարման համակարգը
8-րդ բաժին – Իրանաիրաքյան պատերազմը
9-րդ բաժին – ԻԻՀ արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունը
10-րդ բաժին - Ալի Խամենեին՝ ԻԻՀ հոգևոր առաջնորդ
11-րդ բաժին – Իրանը Հաշեմի Ռաֆսանջանիի նախագահության շրջանում
12-րդ բաժին – Իրանը Մոհամմադ Խաթամիի նախագահության շրջանում
13-րդ բաժին – Իրանը Մահմուդ Ահմադինեժադի նախագահության շրջանում
14-րդ բաժին – Իրանը Հասան Ռուհանիի նախագահության շրջանում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բայբուրդյան Վ., Իրանի պատմություն, Ե. 2006, 782 էջ:

2.

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, ԳԱԱ, Հոդվածների ժողովածու,
հ․ 1-30:

3.

Արևելագիտության հարցեր, ԵՊՀ, Հոդվածների ժողովածու, Հ. 1-11:

4.

Abrahamian E., A History of Modern Iran, Cambridge 2008, p. 225:

5.

Axworthy M., Revolutionary Iran: A History of the Islamic Republic, Oxford 2013, p. 496:

1. 1801/Բ31
4. 4 ժամ/շաբ.

2.Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն-5
(իրանական գրականություն)
5. դաս. - 30, գործ. - 30

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
Ծանոթացնել պարսից հետ դասական գրականության առանձնահատկություններին։
2.

Ուսումնասիրել «Բազգյաշթի» շրջանի գրականության առանձնահատկությունները։

3.

Ուսումնասիրել ժողովրդական աձակի առանձնահատկությունները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Վերարտադրել «Բազգյաշթի» գրականության առանձնահատկությունները։

2. Ձևակերպել հետդասական շրջանի գրականության զարգացման յուրահատկությունները։
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3. Հիմնավորել գրականության դասական շրջանից նոր շրջանին անցման հանգամանքները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Լուսաբանել

պարսից

գրականության

հետդասական

շրջանի

գրականության

և

«հնդկական ոճի» թեմատիկ տեղապտույտի և լճացման հանգամանքները։
5. Բացահայտել «շահրաշուբի» և «շահրանգիզի» հասկացությունները գրականության մեջ։
6.

Քննարկել իրանական գրականության մեջ կրոնական թեմատիկայի ուժեղացման
դրդապատճառները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Ընդհանրացնել գիտելիքները իրանական գրականության պարբերացման հարցում։
8. Համադրել իմացությունները միջնադարյանից նոր շրջանի գրականության անցման
առանձնահատկությունները ներկայացնելու համար։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ6. Լուսաբանելու իրանական գրականության պատմության փուլերը՝ հին, միջին, նոր և
նորագույն շրջանների պարբերացմամբ.
Գ2.

տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և

վերլուծելու.
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
2.

Դասախոսություն
Գործնական պարապմունքներ

3.

Բնագրով ստեղծագործությունների թարգմանություն և մասնագիտական մեկնաբանում։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր, միավորների
քայլը՝ 0,5:
2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2, 2 և 1 միավոր։
Եզրափակիչ քննություն. քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Վերջնական ամփոփիչ գնահատականին նպասստում է նաև լսարանային ակիվությունը,
գործնական պարապմունքներին մասնակցությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. «Բազքյաթի» շրջանի գրականություն
2. Կրոնական բովանդակությամբ գրականության հունավորում
3. Դասական շրջանի ավարտ և նոր գականության սկզբմնավորում։
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Շեխոյան Լ. Իրանական թատրոնի միջազգային փոխառնչությունների ուշագրավ մի էջ
(Արբի Հովհաննիսյան. արվեստագետի դիմանկարի փորձ), “Արևելագիտության
հարցեր”, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2015, էջ` 390-402:
2.

Դրական հերոսի տիպարը արդի պարսից պատմավեպում, «Իրան-նամէ» 2012-2013, №
44-45, 163-165:

3.

Трансформация традиционных мотивов в лирике Хатефа Исфахани (XVIII в.)
Ардашникова А.Н., Рейснер М.Л., в журнале Вестник Московского университета. Серия
13. Востоковедение, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), 2013, № 3, с. 55-69.

4.

Ардашникова А.Н., Рейснер М.Л., Эволюция жанра тазкере в Иране XIII-XIX вв., в
журнале Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение, издательство
Изд-во Моск. ун-та (М.), 2016, № 1, с. 3-18.

5.

Норузи М, Женские образы в современной персидской прозе, М., 2011.

1. 1801/Բ29

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու-7 ( պարսկերեն)

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. Գործ.- 150 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուշադրություն դարձնել ժամանակակից իրանական մամուլի քաղաքական,
տնտեսագիտական բնույթի հոդվածների թարգմանությանը,
 Ընդլայնել ուսանողի բառապաշարը՝մասնավորապես քաղաքական, տնտեսագիտական
ոլորտներին վերաբերող,
 Ծանոթացնել ուսանողին վերջերս պարսկերենի գրավոր խոսքում շրջանառության մեջ
մտած նորաբանություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Թարգմանել գրավոր և բանավոր քաղաքական, տնտեսագիտական բնույթի
հոդվածներ՝իրանական ժամանակակից մամուլից,
Վերարտադրել իրանական ժամանակակից արձակի նմուշների բովանդակությունը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Մասնակցել մասնագիտությանն առնչվող պարսկալեզու դասախոսությունների,
2. Հաղորդակցվել պարսկալեզու հանրության հետ,
3. Կատարել երկլեզու թարգմանություններ՝ պարկերենից հայերեն և հակառակը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Հաղորդակցվել, թարգմանել պարսկերեն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Տարբերակելու և տարանջատելու ժամանակակից պարսկերենի գրական և խոսակցական
տարբերակների, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
գործնականում իրացնելու դրանք՝ ըստ հաղորդակցման համապատասխան ոլորտների,
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Գործնական աշխատանք,

2.

Քննարկում,

3. Դասավանդումը կատարվում է պատմահամեմատական մեթոդով։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն .գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատմամբ,
2-րդ ընթացիկ քննություն.գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատմամբ,
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝10 միավոր առավելագույն գնահատմամբ։Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը 5,2,3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իրանի ժամանակակից մամուլի լեզուն,
2. Պարսից լեզվում վերջերս շրջանառության մեջ մտած նորաբանությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Իրանական և հայկական էլեկտրոնային մամուլից նյութեր:

2.

Bolukbāshi A., Nowruz:jashn-e nowzāyi-e āfarinesh, Tehrān, 1384 /2006.

3.
4.

Montaxabāt-e fārsi / zir-e nazar-e Āleksānder Govāxāriā /, Tiflis, 1384 /2005.
Sepānlu M., Nevisandegān-e pishrov-e Irān, Tehrān, 1387 /2008.

1. 1801/Բ32

2. Միջին պարսկերեն և պարթևերեն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործն. – 2 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողին տալ ելակետային գիտելիքներ միջին պարսկերենի և պարթևերենի
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հնչյունական, քերականական և բառային համակարգերի մասին՝ ստեղծելով
անհրաժեշտ հիմք արևմտյան խմբի նոր իրանական լեզուների հետագա
պատմահամեմատական ուսումնասիրության համար:


առանձին ուշադրություն է հատկացվում միջին պարսկերենի և պարթևերենի
տեքստային կորպուսների ուսումնասիրությանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու միջին պարսկերենի և պարթևերենի հնչյունական, քերականական
բառապաշարային հիմնական առանձնահատկությունները

2.

սահմանելու միջին պարսկերենի և պարթևերենի տեղը միջին իրանական լեզուների
համակարգում

3.

ներկայացնելու միջին իրանական լեզվադարաշրջանում հյուսիսարևմտաիրանական և
հարավարևմտաիրանական լեզուների միջև տարբերությունները միջին պարսկերենի և
պարթևերենի լեզվական նյութի հիման վրա

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերլուծելու միջին իրանական լեզվադարաշրջանի լեզվական իրողությունների
զարգացումը

2.

տարանջատելու միջին պարսկերենի և պարթևերենի հնչյունական և քերականական
առանձնահատկությունները

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

կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները տեքստերի բառային և ձևաբանական
քննության մեջ

2.

կատարելու հետազոտական աշխատանք լեզվական խնդիրների շուրջ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ2. Պատմաբանասիրական խնդիրների քննության համատեքստում միջին պարսկերենի և
պարթևերենի աղբյուրագիտական արժեքի գնահատման ունակություն
Գ2. Տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, թեմայի բանավոր ներկայացում
2. գործնական աշխատանք՝ տեքստերի ընթերցում, հնչյունական, ձևաբանական և
բառաքննական վերլուծություն,
3. սեմինար-քննարկում,

ռեֆերատների
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պատրաստում,

համապատասխան

գրականության ընթերցանություն, դրանցում առկա հիմնական հարցադրումների
գրավոր համառոտ նկարագրում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1`Միջին պարսկերենի գրավոր հուշարձանները, ուսումնասիրության պատմությունը և
հնչյունական համակարգը
Թեմա 2`Պարթևերենի գրավոր հուշարձաններն ու հնչյունական համակարգը
Թեմա 3`Միջին պարսկ.-ի քերակ. համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները
Թեմա 4`Պարթևերենի քերակ. համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները
Թեմա 5` Միջին պարսկերենի և պարթևերենի բառապաշարը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Расторгуева В., Молчанова Е., “Парфянский язык”, Основы иранского языкознания:
среднеиранские языки, Москва, 1981, стр. 147 – 232.
2. Baghbidi H. R., A grammar of Parthian (Arsacid Pahlavi), Iranian Academy of Persian Language
and Literature, Tehran, 2002.
3. Boyce M., A reader in Manichaean: Middle-Persian and Parthian, Leiden, 1975.
4. Skjærvø P. O., An Introduction to Pahlavi, Cambridge, 2007.

1. 1801/Բ33

2. Մասնագիտական լեզվի պատմություն (պարսկերեն)

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. առանց եզրափակիչ քննություն






3. 5 ECTS
կրեդիտ

Ուսանողին տալ գիտելիքներ պարսկերենի պատմանական զարգացման հիմնական
փուլերի վերաբերյալ
Փոխանցել համապարփակ տեղեկություններ լեզվի զարգացման յուրաքանչյուր փուլի
առանձնահատկությունների, լեզվական և արտալեզվական իրողություններով
պայմանավորված փոփոխությունների վերաբերյալ
Զարգացնել պարսկերենի զարգացման տարբեր փուլերից ավանդված տեքստերի
լեզվաբանական վերլուծության հմտություններ
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու պարսից լեզվի պատմական զարգացման փուլերը

2.

Նկարագրելու պարսից լեզվի պատմական զարգացման փուլերի
առանձնահատկությունները, վերլուծելու դրանք պայմանավորող լեզվական և
արտալեզվական իրողությունները

3.

Ձևակերպելու պարսից լեզվի պատմության ուսումնասիրության արդի հիմնական
խնդիրներն ու հարցադրումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Կիրառելու պարսից լեզվի զարգացման տարբեր փուլերից ավանդված լեզվական նյութը
պատմահամեմատական հետազոտություններ իրականացնելիս

2.

Համեմատելու պարսից լեզվի զարգացման փուլերը՝ ըստ դրանց հնչյունական,
քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների

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

վերլուծելու պատմական լեզվական իրողությունները և կատարելու հետևություններ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Սահմանելու պարսկերենի պատմության բոլոր փուլերն՝ ըստ դրանց՝ միմյանցից ունեցած
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների սահմանելու
ունակություն:
Գ3. Գիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
ներկայացնելու, գիտական բանավեճեր վարելու, մասնագիտական խորհրդատվություն
տրամադրելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, թեմայի բանավոր ներկայացում
2. գործնական աշխատանք՝ տեքստերի ընթերցում, հնչյունական, ձևաբանական և
բառաքննական վերլուծություն
3. սեմինար-քննարկում, ռեֆերատների պատրաստում, համապատասխան գրականության
ընթերցանություն, դրանցում առկա հիմնական հարցադրումների գրավոր համառոտ
նկարագրում և քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Պարսից լեզվի ձևավորումը, հին պարսկերեն
Թեմա 2՝ Միջին պարսկերեն
Թեմա 3` Նոր պարսկերենի ձևավորումը
Թեմա 4` Ժամանակակից պարսկերեն
Թեմա 5` Նոր միտումներ ժամանակակից գրական և խոսակցական պարսկերենում.
հարալեզվաբանական քննություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Kent R.,Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon, American Oriental Series XXXIII, New Haven /
Connecticut: American Oriental Society, 1950.
Skjærvø P. O., An Introduction to Pahlavi, Cambridge, 2007.
Lazard G., 'The Rise of the New Persian Language' in: Cambridge History of Iran, vol. IV,
Cambridge: Cambridge University Press 1975, pp. 595-632.
Пейсиков Л. С., Лексикология современного персидского языка, Москва, 1975.

1.
2.
3.
4.

1. 1801/Բ34

3. 4 ECTS
կրեդիտ

2. Ռազմական թարգմանություններ հմտություններ
4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 4 ժամ

6. 7-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին իր ունեցած պարսկերեն բառապաշարի և քերականական գիտելիքների
սահմաններում ծանոթացնել ռազմական բովանդակության տեքստերի հետ, կատարել


լսարանային և արտալսարանային թարգմանություններ:
Յուրաքանչյուր դասախոսության ընթացքում նրա բառապաշարը հարստացնել 25-30
նոր, ռազմական բովանդակության տերմիններով:



Զարգացնել ռազմական բնույթի տեքստերը կարդալու, բանավոր նյութը լսելու և դրանք
ճիշտ թարգմանելու, վերլուծելու հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

անվանել Իրանի ԶՈՒ կրտսեր, միջին և ավագ հրամանատարական կազմի կոչումների,
զորատեսակների և սպառազինության որոշ տեսակները պարսկերեն,

2.

լուսաբանել ռազմական բնույթի նյութը պարսկերենում և հայերենում գոյություն
ունեցող,

ռազմագիտական

բառարաններում

ամրագրված

և

գործնական

թարգմանության մեջ կիրառվող բառապաշարը,
3.

կատարել թարգմանություններ՝ ձեռք բերելով հմտություններ թարգմանվող նյութի
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բովանդակությունը ռազմագիտական և անվտանգային տեսանկյունից վերլուծելու
համար։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործել ունեցած գիտելիքները ռազմական տեքստերում առկա հապավումները
բացելու համար,

2.

կատարել պարսկերենից հայերեն և հայերենից պարսկերեն գրավոր և բանավոր
ռազմական թարգմանություններ,

3.

թարգմանության ժամանակ բացահայտել պարսկերենում առկա օտար ռազմական
տերմինների ու կապակցությունների առկայությունը, քանակը և դրանց իմաստային
շեղումները, եթե կան այդպիսիք,

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

մեկնաբանել թարգմանության ընթացքում ստացված նյութի բովանդակությունը,

2.

համեմատել թարգմանվող նյութի, տերմինի, կապակցության, հապավման իմաստային
համապատասխանությունը այլ լեզուներով կատարված թարգմանության հետ։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Տարբերակելու և տարանջատելու ժամանակակից պարսկերենի գրական և խոսակցական
տարբերակները, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
գործնականում իրացնելու դրանք՝ ըստ հաղորդակցման համապատասխան ոլորտների.
Գ4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասավանդող դասախոսի կողմից ուսանողին թարգմանության համար անհրաժեշտ
մասնագիտական
տրամադրում:

2.

Լսարանում

տերմինաբանական

դասախոսի

կողմից

բառարանների

էլեկտրոնային

մասին

մամուլից,

գիտելիքների

ռազմագիտական

հանդեսներից կամ համապատասխան դասագրքից ընտրված նյութի մատուցում և
ուսանողի հետ համատեղ թարգմանում:
3.

Ուսանողի մոտ համապատասխան բառապաշարի, լեզվական գիտելիքների և
թարգմանական հմտությունների հիմք ստեղծելուց հետո նրան արտալսարանային
թարգմանությունների հանձնարարում և ստուգում:

4.

Ուսանողի

բանավոր

խոսքի

զարգացմանը

նպաստող

առաջադրանքների

հանձնարարում և ստուգում:
5.

Ուսանողին տրվող հանձնարարությունները աստիճանաբար բարդացնելու միջոցով
նրան սովորեցնել կատարելու ինքնուրույն ռազմագիտական վերլուծություններ։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների
քայլը 0,5):
2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների
քայլը 0,5):
Եզրափակիչ քննություն. քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ գնահատման 10 միավոր
առավելագույն արժեքով։ Վերջնական ամփոփիչ գնահատականին նպաստում է նաև
լսարանային ակտիվությունը, արտալսարանային առաջադրանքների կատարումը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Առաջին բաժնում ներկայացվում են ռազմական թարգմանության կարևորությանը և
նշանակությանը վերաբերող խնդիրները։



Երկրորդ բաժնում ներկայացվում են պարսկերենի ռազմական տերմինաբանության
առանձնահատկությունները, հարակից ոլորտները, ռազմական,
բովանդակության օտարաբանությունները և նորաբանությունները։






անվտանգային

Երրորդ բաժինը վերաբերում է ռազմական նշանակության աշխարհագրական
տեղանունների, զինվորական կոչումների, ԶՈւ զորատեսակների ու զինատեսակների
պարսկերեն անվանումներին, հապավումների ընթերցմանը և մարտավարական,
զինվորական կանոնադրության ոլորտներին առնչվող բառապաշարին։
Չորորդ բաժինը վերաբերում է գրավոր և բանավոր խոսքում թարգմանական
հմտությունների զարգացմանը և ռազմական ոլորտում դրանց կիրառմանը։
Հինգերորդ բաժնում ներկայացվում են բացի ռազմական թարգմանություն
իրականացնելուց,
նաև
ինքնուրույն
ռազմագիտական,
անվտանգային
վերլուծություններ, հետազոտություններ կատարելու հնարավորությունները։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ռուս-հայերեն ռազմագիտական բառարան, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2004, 504 էջ։

2.

Иванов В., Учебник персидского языка, Москва, 2015, 415 ст.

3.

Нелюбин Л.Л.; Толковый переводоведческий словарь. – 3-е изд., перераб. – М. Флинта:
Наука, 2003. – 320стр.

4.

Farhang-e loqat va estelahat-e nezami: Englisi be farsi; Kalahrudi A.M.; Tehran, Amir Kyabir,
čap-e 2, 1384/2005, 749s.

5.

Majmu’e-ye ghavanin va moghararat-e niruhaye mosallah-e jomhuri-e eslami-e Iran; tadvin:
Seyed Mehdi Kamalan, Tehran, 1394/2016, Kamalan, 624s.
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Կամընտրական դասընթացներ

1. 1402/Բ01

2. Գրաբար

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 4 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Արևելագիտության բաժնի ուսանողներին ուսուցանել հայերենի դասական
ուղղագրության և արտասանության կանոններին, գրաբարի քերականական
համակարգին, բառապաշարին, շարահյուսական ընդհանուր
առանձնահատկություններին։



Ուսանողների մոտ ձևավորել պատմագրական, գեղարվեստական, հոգևոր և այլ
ժանրերի գրաբար տեքստեր ընթերցելու, հասկանալու, թարգմանելու, հին
աղբյուրներից օգտվելու և դրանք մասնագիտական առումով ըստ հարկի գործածելու
հմտություններ և գիտելիքներ:



Ներկայացնել գրաբարն իբրև մեր ժողովրդի մշակութային մեծ ժառանգություն,
գրաբարով ստեղծված գրավոր արժեքները, հիմնական բնագրերը, գրաբարի և
ժամանակակից երկճյուղ հայերենի կապը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

տեղյակ լինել հայերենի պատմական զարգացման ընթացքին և այդ շղթայում գրաբարի
ունեցած դերին,
տեղյակ լինել գրաբարով ստեղծված բնագրերին, դրանց բնույթին, միայն գրաբարով
պահպանված համաշխարհային գրավոր երկերին
կարողանալ ճշգրիտ գրել դասական ուղղագրությամբ և ընթերցել գրաբար, միջին
հայերեն բնագրեր,
իմանալ և ներկայացնել գրաբարի քերականական և շարահյուսական հիմնական
օրինչափությունները,
հասկանալ և թարգմանել գրաբար տեքստեր։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.

գրել հին ուղղագրությամբ, ընթերցել և հասկանալ գրաբար տեքստեր,
օգտվել գրաբարով գրված պատմագրական, վիմագրական տեքստերից,
հիշատակարանների և այլ աղբյուրների տվյալներից,
տեղյակ լինել մեր օրերում գրաբարի գործածության շրջանակներին,
ծանոթ լինել և ըստ անհրաժեշտության օգտվել գրաբարի՝ իբրև արդի հայերենի
հարստացման աղբյուրի, շտեմարանից:

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

Գրաբարի և հայերենի այլ լեզվավիճակների միջև եղած կապը,
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2.

Գրաբար՝ դեռևս չքննված և չթարգմանվան երկերի աշխարհաբար թարգմանություն։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում:
Գ4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն՝ քերականական հիմնադրույթների պարզաբանմամբ
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի՝ ձեռագիր մատյանների և այլ աղբյուրների պատճենների մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր քննություն, 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր քննություն, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
բաղկացած է 1 տեսական և 2 գործնական հարցերից՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Գրաբարն իբրև հայերենի փուլերից մեկը՝ համաժողովրդական լեզու, գրաբարով
ստեղծված ինքնուրույն և թարգմանական գրավոր ժառանգությունը։
2.
Գրաբարի (դասական) ուղղագրությունը, հնչյունական համակարգը,
արտասանությունը, հնչյունափոխական կանոնները։
3.
Գրաբարի բայական համակարգը, ժամանակաձևեր, դրանց կազմության եղանակները,
իմաստները,
4.
Գրաբարի անվանական հոլովման համակարգը, հոլովիչներ, հոլովակերտներ, պարզ և
խառն հոլովումներ:
5.
Գրաբարի դերանվանական հոլովումները, անձնական, ցուցական դերանուններ,
գործածության օրինաչափությունները։
6.
Գրաբարի անկանոն հոլովումները և անկանոն խոնարհումները։
7.
Պակասավոր, եղանակիչ բայեր, բաղադրյալ ժամանակաձևեր։
8.
Գրաբարի նախդիրներն ու նախադրությունները։
9.
Գրաբարի ածականներն ու թվականները։
10.
Համաձայնությունն ու շարադասությունը գրաբարում։
11.
Գրաբարի շաղկապները, մակբայները, հոդերը։
12.
Միջին հայերենի հիմնական բնութագիրը և միջին հայերենով ստեղծված գրավոր
ժառանգությունը։
13.
Գրաբարի կապը արդի հայերենի ճյուղերի հետ. քերականական, բառապաշարային
14.
Գրաբարի գործածությունը ուշ շրջանի աղբյուրներում, գրապայքար։
15.
Գրաբարի գործածության շրջանակները արդի ժամանակներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2007։
Աբրահամյան Ա, Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976։
274

3.
4.
5.

Շարաբխանյան Պ., Հայոց լեզվի պատմության քրեստոմատիա, Եր, 1985։
Պողոսյան Ն., Գրիգորյան Ս., Գրաբարի ընթերցարան, Եր., 2010։
5-րդ դարի հայ պատմագրական երկեր, Աստուածաշունչ։

1. 1801/Բ01

2. Կովկասյան պարսկերեն (թաթերեն)-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 4 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տալ
ուսանողներին
համապարփակ
գիտելիքներ
կովկասյան
պարսկերենի
աշխարհագրական տարածման սահմանների, լեզվի բարբառների, բարբառային
բաժանման հիմնական սկզբունքների, հնչյունական, քերականական և բառային
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
 նկարագրել և վերլուծել կովկասյան պարսկերենի տեղի հարցը իրանական լեզուների
համակարգում` ըստ լեզվի պատմահամեմատական քննության,
 սահմանել և բացատրել այն տիպաբանական ընդհանրությունները, որոնք կովկասյան
պարսկերենը կիսում է տարածաշրջանի ոչ իրանական լեզուների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու կովկասյան պարսկերենի հնչյունական, քերականական և բառային
հիմնական առանձնահատկությունները,

2.

նկարագրելու այդ լեզվի բարբառային բաժանման հիմքում ընկած հիմնական
տարբերակիչները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կատարելու կովկասյան պարսկերենով տեքստերի հնչյունաբանական, ձևաբանական և
բառաքննական վերլուծություն պատմահամեմատական և տիպաբանական քննության
մեթոդների կիրառմամբ:

2.

վերլուծելու կովկասյան պարսկերենի բարբառների միջև առկա տարբերակիչ
հատկանիշների գոյացման պատճառները և սահմանելու դրանց պատմական հիմքերը:

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

իրականացնելու պատմահամեմատական և տիպաբանական հետազոտություն
լեզվական խնդիրների շուրջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
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առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն)
հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք համեմատական
լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ:
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.

դասախոսություն, թեմայի բանավոր ներկայացում,
գործնական աշխատանք՝ տեքստերի ընթերցում, հնչյունական, ձևաբանական և
բառաքննական վերլուծություն,
3.
սեմինար-քննարկում,
ռեֆերատների
պատրաստում,
համապատասխան
գրականության ընթերցանություն, դրանցում առկա հիմնական հարցադրումների
գրավոր համառոտ նկարագրում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր, միավորների
քայլը՝ 0,5:
2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2, 2 և 1 միավոր։
Եզրափակիչ քննություն. քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Վերջնական ամփոփիչ գնահատականին նպաստում է նաև լսարանային ակիվությունը,
գործնական պարապմունքներին մասնակցությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1`Կովկասյան պարսկերենի ուսումնասիրության պատմությունը, հնչյունական
համակարգը
Թեմա 2`Իրանական լեզուների համակարգում կովկասյան պարսկերենի տեղի խնդիրը,
թաթական բարբառների դասակարգման հիմնական մոդելները
Թեմա 3`Կովկասյան պարսկերենի քերակ. համակարգի հիմնական
առանձնահատկությունները
Թեմա 4`Կովկասյան պարսկերենի բառապաշարը
Թեմա 5`Կովկասյան պարսկերենի բարբառային ատլասի ստեղծման խնդիրները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Authier G., Grammaire juhuri, ou judéo-tat, langue iranienne des Juifs du Caucase de l’est,
Wiesbaden, 2012.
Грюнберг А., Язык североазербайджанских татов, Ленинград, 1963, 208 стр.
Грюнберг А., Давыдова Л., Татский язык, Основы иранского языкознания. Новоиранские
языки: западная группа, прикаспийские языки, Москва, 1982, стр. 231- 286.

1.1801/Բ32
4. 4 ժամ /շաբ.

2. Քրդերեն -1

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործն. –4 ժամ
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6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


գիտելիքներ տալ ժամանակակից քրդերենի բարբառային բաժանման, տարածման
աշխարհագրական արեալի և կիրառության վերաբերյալ,



ներկայացնել պատմության ընթացքում քրդերենի համար կիրառված և կիրառվող
գրային համակարգերը,



պատկերացում տալ քրդերենի հնչյունաբանության, քերականական կառուցվածքի և
բառապաշարի յուրահատկությունների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Անվանել ժամանակակից քրդերենի բարբառային բաժանման, հնչյունական և
քերականական առանձնահատկությունները,

2.

Ներկայացնել ժամանակակից քրդերենով պարզ նախադասություններ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

Կառուցել քրդերեն պարզ նախադասություններ:
Գործնականում իրականացնել քրդերենից հայերեն և հայերենից քրդեն փոքր պարզ
տեքստեր:

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

Ցուցադրել ստեղծված հիմքի վրա լեզվի իմացությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն)
հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք համեմատական
լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ,
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների կազմակերպում:
2. քրդերեն տեքստերի ընթերցում և թարգմանություն:
3. թեստերի և վարժությունների կատարում:
4. հնչյունական և քերականական առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր, միավորների
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քայլը՝ 0,5:
2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2, 2 և 1 միավոր։
Եզրափակիչ քննություն. քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Վերջնական ամփոփիչ գնահատականին նպաստում է նաև լսարանային ակիվությունը,
գործնական պարապմունքներին մասնակցությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից քրդերենի բարբառային բաժանումը:
Թեմա 2՝ Քրդերենի համար կիրառված և կիրառվող գրային համակարգերը:
Թեմա 3՝ Քրդերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 4՝ Քրդերենի օժանդակ բայը և դրա կիրառությունը:
Թեմա 5՝ Անձնական դերանունները քրդերնում:
Թեմա 6՝ Թվական անունը քրդերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ամրյան Թ., Քրդերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 2016:
Курдоев К. К., Грамматика курдского языка (курманджи), Москва-Ленинград, 1957.
MacKenzie D. N., Kurdish Dialect Studies, Vol. 1, London, 1961.
MacKenzie D. N., Kurdish Dialect Studies, Vol. 2, London, 1962.
Thackston W. M., Kurmanji Kurdish: A Reference Grammar with Selected Readings, unpublished
manuscript: electronic version retrieved from: http://www.fas.harvard.edu/
~iranian/Kurmanji/kurmanji_1_ grammar. Pdf (accessed: 20.02.2015).

1.
2.
3.
4.
5.

1. 1802/Բ35

2. Արաբերեն -1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Գործ. – 2 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատական

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել ընթերցանության և գրելու, ինչպես նաև ոչ բարդ
թարգմանություններ կատարելու ունակություններ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.
2.

ճանաչել արդի գրական արաբերենի հնչյունային, գրային և քերականական
հասկացությունների կազմը,
նկարագրել արաբերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ
հիմնական օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

տիրապետել արաբերեն գրին, ձեռք բերել ուղղախոսական հմտություններ և ընթերցել
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ու թարգմանել պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն)
հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք համեմատական
լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ:
Գ4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ թեստ, 10 միավոր,
5. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ թեստ, 10 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Հնչյունային համակարգը և խոսքի անդամատումը վանկային միավորների։
Ձայնավորների կազմը և ֆունկցիոնալ դերը։ Բաղաձայնների հնչույթաբանական
կարգավիճակը։

Գրային

համակարգի

առանձնահատկությունները:

Գրույթների

համակարգը։
2.

Ձևաբանական միավորների կազմությունը և բառի ձևաբանական կառուցվածքը։

3.

Խոսքիմասային բաժանման առանձնահատկությունները։
Թեքման համակարգը։ Հիմնական մասնիկները և նրանց գործառույթները։ Նախադասությունների հիմնական տեսակները։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Կարաբեկյան Ս․Բ․, Տոնիկյան Ս. Ա., Գրական արաբերենի ներածական դասընթաց,
Երևան, 2014:

2.

Schultz E., Krahl G., Reuschel W., Standard Arabic, An elementary-intermediate course,
Cambridge University Press, 2000.

1. 1801/Բ35

2. Աֆղաներեն-1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 2 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատական
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Փոխանցել գիտելիքներ լեզվի հնչյունական կազմի, հնչյունների` ըստ աֆղանական գրի
նշանային համարժեքների, ձևաբանական համակարգի և բառապաշարի վերաբերյալ:
 Զարգացնել
յուրացվող
լեզվով
տեքստի
լեզվաբանական
քննության`
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պատմահամեմատական մեթոդի կիրարկմամբ տեքստում բնիկ բառապաշարի և
փոխառությունների,
գրական
ստանդարտի
և
բարբառայնությունների,
հնաբանությունների և նորաբանությունների տարբերակման հմտություններ:
 Զարգացնել յուրացվող լեզվով տեքստի ձևաբանական վերլուծության և համեմատական
մեթոդով քննության հմտություններ:
 Տալ ուսանողներին աֆղաներենի լեզվամտածողության յուրահատկությունների
յուրացման, արտահայտությունների և դարձվածքների բառացի և իմաստային
փոխադրման նրբությունների տիրապետման հնարավորություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

թվարկելու աֆղաներենի հնչյունական համակարգի հիմնական
առանձնահատկությունները:
ներկայացնելու աֆղաներենի քերականական համակարգի բաժինները և դրանց
պատմական զարգացման օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները:
նկարագրելու աֆղաներենի բառային կազմի ձևավորման հիմնական փուլերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կատարելու աֆղանական մամուլի թարգմանություն բառարանի օգնությամբ:
կատարելու աֆղաներեն տեքստի բառաքննական և ձևաբանական վերլուծություն:

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

կիրառելու աֆղաներենի նյութն իրանական բարբառագիտության և
պատմահամեմատական լեզվաբանության ոլորտներին առնչվող
հետազոտություններում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն,
թուրքերեն) հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք
համեմատական լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ.
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, թեմայի բանավոր ներկայացում,
2. գործնական աշխատանք՝ տեքստերի ընթերցում, հնչյունական, ձևաբանական և
բառաքննական վերլուծություն,
3. սեմինար-քննարկում, ռեֆերատների պատրաստում, համապատասխան գրականության
ընթերցանություն, դրանցում առկա հիմնական հարցադրումների գրավոր համառոտ
նկարագրում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և
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3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և
3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Աֆղաներենի հնչյունական համակարգը, հիմնական առանձնահատկությունները.
ցերեբրալ բաղաձայններ
Թեմա 2` Աֆղաներենի քերականական համակարգը
Թեմա 3` Աֆղաներենի բառապաշարը. բնիկ բառաշերտ և փոխառություններ
Թեմա 4` Աֆղանական մամուլի լեզուն
Թեմա 5` Բանավոր և գրավոր հաղորդակցության հիմնական նորմերը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.
3.
4.

Грюнберг А., Эдельман Д., “Афганский язык”, Основы иранского языкознания.
Новоиранские языки: Восточноиранские языки (ред. Абаев В., Боголюбов М., Расторгуева
В.), Москва, 1987.
Грюнберг А., Очерк грамматики афганского языка (пашто), Ленинград, 1987.
Elfenbein J., “Pashto Phonology,” in: Phonologies of Asia and Africa (including the Caucasus),
ed. A. S. Kaye, Winona Lake, Ind., 1997, II, pp. 733-60.
Lorenz M., Lehrbuch des Pashto (Afghanish), Leipzig, 1979.
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2. Թալիշերեն-1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. գործ. – 2 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատական

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ուսանողներին թալիշերենի հնչյունական համակարգը՝ համեմատելով
դրա առանձնահատկությունները ժամանակակից պարսկերենի և իրանական այլ
լեզուների հնչյունական համակարգերի հետ,
 ծանոթացնել թալիշերենի հիմնական բառաֆոնդին և քերականական համակարգին,
 ձևավորել թալիշերեն բնագրեր թարգմանելու և վերլուծելու կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Անվանել թալիշերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները,
տարբերակելու թալիշերենի հիմնական բառաֆոնդի բնիկ և փոխառյալ բառերը,
Հասկանալ հյուսիսային թալիշական խոսվածքների միջև առկա հնչյունական,
բառապաշարային և ձևաբանական տարբերությունները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Կառուցել նախադասություններ թալիշերենով,

2.

Կարդալ, թարգմանել և վերլուծել թալիշերեն բնագրեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան
1. Իրականացնել հետազոտական աշխատանք հյուսիսային թալիշերենի խոսվածքների
միջև առկա հնչյունական, բառապաշարային և ձևաբանական տարբերությունների
շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն)
հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք համեմատական
լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ,
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ լեզվի ուսումնասիրության պատմության, բարբառային բաժանման,
աշխարհագրական տարածվածության վերաբերյալ,
2. գործնական պարապմունքներ՝ տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն,
նախադասությունների վերլուծություն,
3. ուսանողների կողմից հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն
քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Թալիշերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Թալիշերենի տեղը իրանական լեզուների համակարգում: Թալիշերենի
աշխարհագրական տարածվածությունը:
Թեմա 3՝ Թալիշերենի բարբառային բաժանումը:
Թեմա 4՝ Հիմնական բառաֆոնդ ։
Թեմա 5՝ Գոյական անուն:
Թեմա 6՝ Բայ-հանգույց:
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Թեմա 7` Ածական անուն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Paul, D., A comparative dialectical description of Iranian Taleshi, a thesis submitted to the
University of Manchester for the degree of Phd in the Faculty of Humanity, School of
languages, linguistics and cultures, 2011, 466pp.
2. Ավչյան, Հ., Հայերենի և թալիշերենի Անբարանի բարբառի միջև ձևաբանական մի
ընդհանրության շուրջ // Էջմիածին, Ս. Էջմիածին, 2016, փետրվար, էջ 106-109
3. Ավչյան, Հ., Տաբու և այլասացություն։ Թալիշերենի Անբարանի բարբառի
բառապաշարում «գայլ» և «օձ» բառերի ստուգաբանական քննություն // Կանթեղ, հտ. 4
(65), Երևան, 2015, էջ 47-53
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2. Թուրքերեն – 1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 2 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատական

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն,
 ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ,
 զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը,

2.

սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ,

2.

թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն)
հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք համեմատական
լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ:
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
283

1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն,
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում,
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Кононов А.Н., Грамматика современного турецкого литературного языка, Л. 1956.

5.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1802/Բ03

2. Արաբերեն-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Գործ. – 4 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել արդի գրական արաբերենին տիրապետելու լեզվաբանական հիմքը,
 զարգացնել նախորդ մոդուլի ավարտին ձևավորված ընթերցելու, գրելու և թարգմանելու
ունակությունները՝ ընդլայնված բառապաշարի հիմքի վրա։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
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1. իմանալ արդի գրական արաբերենի բայական և անվանական միավորների
ձևաբանական հիմնական մոդելները,
2. հասկանալ արաբերենի բառակազմական համակարգին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. զարգացնել արաբերենով
ունակությունները։

գրելու,

ընթերցելու

և

արաբերենից

թարգմանելու

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն)
հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք համեմատական
լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ:
Գ1. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր աշխատանք՝թեստ, 5 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր աշխատանք՝ թեստ, 5 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն, բանավոր, 10 միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բայական համակարգ. Պարզ բայական հիմքերի ընդլայնումը։ Ածանցյալ բայական
կաղապարներ։
2. Բայական հիմքերից ածանցվող անվանական կաղապարները։
3. Շարահյուսական կառույցների բարդացումը։ Նախադասության դիրքերի ընդլայնումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կարաբեկյան Ս․Բ․, Տոնիկյան Ս․Ա․, Գրական արաբերենի ներածական դասընթաց,
Երևան, 2014
2. Schultz E., Krahl G., Reuschel W., Standard Arabic, An elementary-entermediate course,
Cambridge University Press, 2000
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4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 4 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին փոխանցել համապարփակ գիտելիքներ իրանական, մասնավորապես
ժամանակակից արևելաիրանական լեզուների համակարգում աֆղաներենի դիրքի,
լեզվի ուսումնասիրության պատմության, դրա տարածման աշխարհագրության և
աֆղանախոս տարածքների հանրալեզվաբանական արդի իրավիճակի մասին:


Տալ ընդհանուր գիտելիքներ աֆղաներենի պատմական զարգացման փուլերի,
բարբառային բաժանման տարբերակների և դրանց հիմքում ընկած սկզբունքների,
գրական լեզվի խնդիրների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ներկայացնելու աֆղաներենի տեղն իրանական լեզուների համակարգում,
նկարագրելու աֆղաներենի բարբառները, մատնանշելու բարբառային բաժանումների
հիմնական մեթոդներն ու սկզբունքները,
ձևակերպելու աֆղաներենի և աֆղանական բարբառների ուսումնասիրության արդի
փուլի հիմնական խնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

վերլուծելու աֆղաներենի արդի և պատմական լեզվական իրողությունների
զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները,
լուսաբանելու աֆղաներենի գրական ստանդարտի ձևավորման պատմական
ընթացքին առնչվող խնդիրները:

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

Կատարելու հետազոտական աշխատանք լեզվական խնդիրների շուրջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Իրանական լեզուների առանձնահատկությունները տարանջատելու, դրանք
համեմատական լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ
օգտագործելու հմտության ձևավորում:
Գ2. Տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու ունակություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, թեմայի բանավոր ներկայացում,
2. գործնական աշխատանք՝ տեքստերի ընթերցում, հնչյունական, ձևաբանական և
բառաքննական վերլուծություն,
3. սեմինար-քննարկում, ռեֆերատների պատրաստում, համապատասխան գրականության
ընթերցանություն, դրանցում առկա հիմնական հարցադրումների գրավոր համառոտ
նկարագրում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3 և 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3 և 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5, 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1`Նոր արևելաիրանական լեզուները և աֆղաներենի տեղն իրանական լեզուների
համակարգում
Թեմա 2` Աֆղաներենի բարբառային բաժանումը և գրական ստանդարտի խնդիրը
Թեմա 3` Աֆղաներենի հնչյունական համակարգի ոչ իրանական շերտի քննությունը. ցերեբրալ
բաղաձայններ
Թեմա 4` Արաբերենի բառապաշարի ձևավորման պատմական փուլերը
Թեմա 5` Պարսկերենի և տաջիկերենի ազդեցությունն աֆղաներենի վրա
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Morgenstierne G., “The place of Pashto among the Iranic Languages and the Problem of the
Constitution of Pashtun Linguistic and Ethnic Unity”, Pašto, vol. 1 (N 4), Kābul, 1978: 43 -55.

2.

Skjærvø P., “Pashto”, Schmitt R., (ed.), Compendium Linguarum Iranicarum, Wiesbaden, 1989:
384 – 410.

3.

Henderson M., “Four Varieties of Pashto”, Journal of the American Oriental Society, vol. 103
(1983): 595 – 597.

4.

MacKenzie D., “A standard Pashto”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 22
(1959): 231-235.

5.

Coyle W., Placing Wardak among Pashto varieties (for the degree of Master of Arts), North
Dakota, 2014.

6.

Lorenz M., Lehrbuch des Pashto (Afghanish), Leipzig, 1979.

1. 1801/Բ03

2. Թալիշերեն-2

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

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործն. – 4 ժամ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել թալիշերենի հյուսիսային, կենտրոնական և հարավային
բարբառների միջև առկա հնչյունական և ձևաբանական տարբերությունները,
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ծանոթացնել թալիշերենի հյուսիսային, կենտրոնական և հարավային բարբառների
ձևաբանական ու շարահյուսական առանձնահատկություններին,
 ձևավորել թալիշերենի տարբեր բարբառներով բնագրեր կարդալու, վերլուծելու և այդ
բարբառները միմյանցից տարբերակելու կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

Անվանել թալիշերենի հյուսիսային, կենտրոնական և հարավային բարբառների
ձևաբանական
և
շարահյուսական
առանձնահատկությունները՝
դրանք
համեմատության մեջ դնելով իրանական այլ լեզուների հետ,
Սահմանել թալիշերենի հյուսիսային, կենտրոնական և հարավային բարբառների միջև
առկա հնչյունական, բառապաշարային և ձևաբանական տարբերությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

Կազմել տեքստեր թալիշերենի տարբեր բարբառներով և խոսվածքներով,
Կարդալ, թարգմանել և վերլուծել թալիշերենի հյուսիսային, կենտրոնական և
հարավային բարբառներով գրված բնագրեր,
Տարբերակել միմյանցից թալիշերենի երեք բարբառախմբերի խոսվածքները:

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

Կատարել հետազոտական աշխատանք թալիշերենի հյուսիսային, կենտրոնական և
հարավային բարբառների միջև առկա հնչյունական, բառապաշարային և ձևաբանական
տարբերությունների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն)
հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք համեմատական
լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ,
Գ1.

Ձևակերպելու

և

լուծելու

մասնագիտական

խնդիրներ,

կիրառելու

գիտելիքները

գործնականում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ թալիշերենի երեք բարբառախմբերի միջև առկա տարբերություններ և
նմանությունների, դրանց վրա իրանական և ոչ իրանական լեզուների ունեցած ազդեցության
վերաբերյալ,
2. գործնական պարապմունքներ՝ թալիշերենի հյուսիսային, կենտրոնական և հարավային
բարբառներով բնագրերի ընթերցում, թարգմանություն, վերլուծություն, թալիշերենի տարբեր
խոսվածքներով հնչող աուդիոտեքստերի ունկնդրում և վերլուծություն,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում ուսանողների կողմից, տնային աշխատանքների
կատարում, մասնակցություն բնագրերի և աուդիոտեքստերի վերաբերյալ քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2, 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է չորս հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1,
1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Բայի քերականական կարգը:
Թեմա 2՝ Թվական անուն:
Թեմա 3՝ Դերանուններ:
Թեմա 4՝ Հրամայական եղանակ:
Թեմա 5՝ Ներկա ժամանակ:
Թեմա 6՝ Ապառնի ժամանակաձև:
Թեմա 7` Պատճառական բայեր
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Paul, D., A comparative dialectical description of Iranian Taleshi, a thesis submitted to the
University of Manchester for the degree of Phd in the Faculty of Humanity, School of
languages, linguistics and cultures, 2011, 466pp.
Ավչյան, Հ., Հայերենի և թալիշերենի Անբարանի բարբառի միջև ձևաբանական մի
ընդհանրության շուրջ // Էջմիածին, Ս. Էջմիածին, 2016, փետրվար, էջ 106-109
Ավչյան, Հ., Տաբու և այլասացություն։ Թալիշերենի Անբարանի բարբառի
բառապաշարում «գայլ» և «օձ» բառերի ստուգաբանական քննություն // Կանթեղ, հտ. 4
(65), Երևան, 2015, էջ 47-53

2.
3.

1. 1803/Բ03

2. Թուրքերեն – 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 4 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն
խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները
զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմ289

նախնդիրները
2. սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից
թուրքերեն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն)
հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք համեմատական
լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ.
Գ4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5, 5 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
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դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Кононов А.Н., Грамматика современного турецкого литературного языка, Л. 1956.

5.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1801/Բ02

2. Կովկասյան պարսկերեն (թաթերեն)-2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 2 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել կովկասյան պարսկերենի տարածման աշխարհագրական
սահմանները, բարբառներն ու բարբառային բաժանման հիմնական սկզբունքները


ծանոթացնել ուսանողներին կովկասյան պարսկերենի հնչյունական, քերականական և
բառապաշարային առանձնահատկությունների հետ



ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում իրանական լեզուների համակարգում
կովկասյան պարսկերենի դիրքի վերաբերյալ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Սահմանելու կովկասյան պարսկերենի դիրքը իրանական լեզուների համակարգում

2.

Ներկայացնելու լեզվի հիմնական առանձնահատկությունները

3.

Ձևակերպելու կովկասյան պարսկերենի ուսումնասիրության արդի փուլում առկա
խնդիրները, նկարագրել դրանց լուծման մեթոդներն ու գործիքակազմի
առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Համեմատելու կովկասյան պարսկերենն այլ հարավարևմտաիրանական և
այսրկովկասյան իրանական լեզուների հետ

2.

Կիրառելու կովկասյան պարսկերենի լեզվական նյութն իրանական
բարբառագիտական, պատմահամեմատական և արեալային տիպաբանական
հետազոտություններ իրականացնելիս

3.

Հաղորդակցության նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գործնականում
իրականացնելու կովկասյան պարսկերենով գրավոր և բանավոր հաղորդակցություն

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

կատարելու հետազոտական աշխատանք իրանական բարբառագիտությանը
վերաբերող խնդիրների շուրջ
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն)
հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք համեմատական
լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ.
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.

դասախոսություն, թեմայի բանավոր ներկայացում
գործնական աշխատանք՝ տեքստերի ընթերցում, հնչյունական, ձևաբանական և
բառաքննական վերլուծություն
սեմինար-քննարկում,
ռեֆերատների
պատրաստում,
համապատասխան
գրականության ընթերցանություն, դրանցում առկա հիմնական հարցադրումների
գրավոր համառոտ նկարագրում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Կովկասյան պարսկերենի բարբառները, բարբառագիտական դասակարգումների
հիմնական մեթոդներն ու սկզբունքները։
Թեմա 2` Կովկասյան պարսկերենն այլ իրանական լեզուների հետ միավորող և պարսկերենից
տարանջատող հնչյունական, քերականական և բառային զուգաբանությունների
խնդիրը։
Թեմա 3` Կովկասյան պարսկերենով գրավոր և բանավոր հաղորդակցության
առանձնահատկությունները։
Թեմա 4`Կովկասյան պարսկերենի զարգացման հիմնական միտումները.
հարալեզվաբանական քննություն
Թեմա 5`Կովկասյան պարսկերենի բարբառային ատլասի ստեղծման խնդիրները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Authier G., Grammaire juhuri, ou judéo-tat, langue iranienne des Juifs du Caucase de l’est,
Wiesbaden, 2012.
2. Tonoyan A., „Das Problem des Phonems ž in den nordtatischen Dialekten von Berg-Schirwan“,
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, vol. 104 (2014), pp. 193-197.
3. Грюнберг А., Язык североазербайджанских татов, Ленинград, 1963, 208 стр.
4. Грюнберг А., Давыдова Л., Татский язык, Основы иранского языкознания. Новоиранские
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языки: западная группа, прикаспийские языки, Москва, 1982, стр. 231- 286.

1. 1801/Բ02

2. Հին Պարսկերեն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործն. – 2 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն,

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին տալ ելակետային գիտելիքներ հին պարսկերենի հնչյունական,
քերականական և բառային համակարգերի մասին՝ ստեղծելով անհրաժեշտ հիմք
արևմտյան խմբի հին և միջին իրանական լեզուների հետագա պատմահամեմատական
ուսումնասիրության համար:


առանձին ուշադրություն է հատկացվում հին պարսկերենի տեքստային կորպուսների
ուսումնասիրությանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու հին պարսկերենի հնչյունական, քերականական բառապաշարային
հիմնական առանձնահատկությունները

2.

սահմանելու հին պարսկերենի տեղը հին իրանական լեզուների համակարգում

3.

ներկայացնելու հին իրանական լեզվադարաշրջանում հյուսիսային և հարավային
լեզուների միջև տարբերությունները հին պարսկերենի լեզվական նյութի հիման վրա

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերլուծելու
զարգացումը

հին

իրանական

լեզվադարաշրջանի

լեզվական

իրողությունների

2.

տարանջատելու հին պարսկերենի և մարերենի հնչյունական և քերականական
առանձնահատկությունները

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

կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները տեքստերի բառային և ձևաբանական
քննության մեջ

2.

կատարելու հետազոտական աշխատանք լեզվական խնդիրների շուրջ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2. Գնահատելու հին պարսկերենի, միջին պարսկերենի և պարթևերենի աղբյուրագիտական
արժեքը պատմաբանասիրական խնդիրների քննության համատեքստում.
Գ2. Տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու.
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսություն, թեմայի բանավոր ներկայացում

2.

գործնական աշխատանք՝ տեքստերի ընթերցում, հնչյունական, ձևաբանական և
բառաքննական վերլուծություն,

3.

սեմինար-քննարկում,
ռեֆերատների
պատրաստում,
համապատասխան
գրականության ընթերցանություն, դրանցում առկա հիմնական հարցադրումների
գրավոր համառոտ նկարագրում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1`Հին պարսկերենի գրավոր հուշարձանները, ուսումնասիրության պատմությունը և
հնչյունական համակարգը
Թեմա 2`Հին պարսկերենի և մարերենի տարբերությունները
Թեմա 3`Հին պարսկ.-ի քերակ. համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները
Թեմա 4`Հին պարսկերենի ազդեցությունը մյուս լեզուների վրա
Թեմա 5`Հին պարսկերենի բառապաշարը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Skjærvø P. O., An Introduction to Old Persian, Harvard, 2002.
Kent, R. G., Old Persian Grammar, Texts, Lexicon, 2nd rev. ed., New Haven, 1953.
Malandra, W. W., An Introduction to Ancient Iranian Religion. Readings from the Avesta and
the Achaemenid Inscriptions, UMP, Minneapolis, 1983.
Testen, D., “Old Persian and Avestan Phonology,” in Alan S. Kaye, ed., Phonologies of Asia and
Africa, Winona Lake, 1997.

1.1801/Բ02

2. Քրդերեն -2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործն. – 2 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ համապարփակ գիտելիքներ քրդերենի մի
շարք խոսքի մասերի և դրանց կիրառման վերաբերյալ:
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Լսարանում կազմակերպել քրդերեն տեքստերի ընթերցանություն և թարգմանություն,
վարժությունների կատարում:
Ուսանողին սովորեցնել քրդերենով շարադրել իր մտքերը, կազմել
նախադասություններ և տեքստեր:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել ունենալ քրդերենի քերականական կառուցվածքը:
2. Կարդալ, բառարանի օգնությամբ թարգմանել քրդերեն պարզ տեքստեր:
3. Ձևակերպել քրդերենով պարզ նախադասություններ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

Կառուցել քրդերենով մտքերը կամ որոշ պարզ տեքստեր:
Վերարտադրել քրդերեն պարզ շարադրված տեքստը կամ պատմվածքը:
Թարգմանել քրդերենից հայերեն և հայերենից քրդերեն պարզ տեքստեր

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

Իրականացնել ստեղծված հիմքի վրա լեզվի իմացությունը զարգացնելու կարողություն:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ3. Տարանջատելու իրանական լեզուների (քրդերեն, թաթերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն)
առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու մեկ՝ ոչ իրանական լեզվի (արաբերեն, թուրքերեն)
հնչյունական, քերականական և բառային կազմը, օգտագործելու դրանք համեմատական
լեզվաբանության և բանասիրության խնդիրների քննության ժամանակ,
Գ1. Ձևակերպելու
գործնականում։

և

լուծելու

մասնագիտական

խնդիրներ,

կիրառելու

գիտելիքները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
քրդերենի խոսքի մասերի ուսումնասիրում:
2.
քրդերեն տեքստերի ընթերցում և թարգմանություն:
3.
թեստերի և վարժությունների կատարում:
4.
խոսքի մասերի ուսումնասիրում, վերլուծություն և մեկնաբանություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Անցյալ անկատար, վաղակատար և անցյալ վաղակատար ժամանակաձևերն ու դրանց
կիրառությունը:
Թեմա 2՝ Ներկա-ապառնի և բուն ապառնի ժամանակաձևերը քրդերենում:
Թեմա 3՝ Ըղձական եղանակի առանձնահատկությունները քրդերենում:
Թեմա 4՝ Հրամայական եղանակը քրդերենում:
Թեմա 5՝ Որոշյալ, անորոշ, անդրադարձ-սաստկական, հարցական-հարաբերական,
փոխադարձ, ժխտական դերանուններն ու դրանց կիրառությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Ամրյան Թ., Քրդերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 2016:
Курдоев К. К., Грамматика курдского языка (курманджи), Москва-Ленинград, 1957.
Бакаев Ч. Х., Язык азербайджанских курдов, Москва-Ленинград, 1965.
Thackston W. M., Kurmanji Kurdish: A Reference Grammar with Selected Readings, unpublished
manuscript: electronic version retrieved from: http://www.fas.harvard.edu/
~iranian/Kurmanji/kurmanji_1_ grammar. Pdf (accessed: 20.02.2015).
Baran Rizgar, Learn Kurdish: A Multi-level Course in Kurmanji, Kent, 1996.

5.

1. 1802/Բ03

2. Կորեերեն 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Գործն. - 4

6. 6-րդ՝ գարմանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողի մոտ ընթերցանության և գրելու, ինչպես նաև՝ ոչ բարդ թարգմանություններ
կատարելու ունակություններ ձևավորելը,



կորեերենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
5.
6.

յուրացնել արդի կորեերենի հնչյունային, գրային և քերականական համեմատաբար
պարզ հասկացությունների կազմը,
հասկանալ կորեերենի ձևաբանական և շարահյուսական հիմնական օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4.

5.

տիրապետել կորեերեն գրին, պարզ հայտարարություններ, երկխոսություններ
հասկանալու, ինքնակենսագրական և այլ
հարցաթերթիկներ լրացնելու
հմտություններին,
իմանալ մի շարք բառեր և արտահայտություններ՝ դրանք օգտագործելով ոչ բարդ
տեքստերի թարգմանությունների ժամանակ (կորեերենից հայերեն և հակառակը),
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
3.

հասկանալ հաճախ օգտագործվող արտահայտություններ, որոնք նրան թույլ կտան
ներկայացնել ինքն իրեն, ընտանիքին և մյուսներին, պարզ տերմիններով հարցնել և
տալ տեղեկություն իր երկրի, բնակավայրի, տարվա եղանակների, ամիսների, շաբաթվա օրերի, կլիմայի, ուսումնական հաստատության, իր աշխատանքային օրվա,
տնային պայմաններում գործածվող առարկաների, իրեն պատկանող իրերի և այն
մարդկանց մասին, որոնց ճանաչում է,

4.

հասկացնել խոսակցին, որ վերջինս խոսի հնարավորինս պարզ, դանդաղ և հասկանալի:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
6.

Ա2 Ձևակերպել կորեագիտության բնագավառի
տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային,
պատմական ու ժամանակակից պատկերը։

7.

Գ1 Կորեերեն հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով
հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հարգալից և ընկերական խոսքի տարբեր
մակարդակները
համապատասխան
միջավայրում
ճիշտ
օգտագործելու
կարողություն։

8.

Բ4
Գործնականում
իրականացնել
համեմատաբար
բանավոր/գրավոր թարգմանություններ և քննարկումներ։

9.

Գ2 Համակարգել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել՝
օգտագործելով լեզվական գիտելիքները:

10.

Գ5 Կատարել թիմային աշխատանք և
նորմերը:

հիմնական գիտելիքները,
էթնիկ և սոցիոլեզվական

հեշտ

տեքստերի

պահպանել մասնագիտական էթիկայի

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր,
Եզրափակիչ քննություն, բանավոր՝ 10 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
4. Հնչյունաբանության
5. Ձևաբանություն
6. Շարահյուսություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9.
10.
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3. «ԹՅՈՒՐՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Թյուրքագիտություն

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Արևելագիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019/2020

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

022801.02.6

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Դիմորդների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության՝ 26 ապրիլի 2012
թվականի N 597 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի)
կարգ»-ի համաձայն4։
«Թյուրքագիտության» ծրագրով ընդունելության քննություններն են.
 Հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)


Հայոց պատմություն (գրավոր)



Օտար լեզու` անգլերեն/ ռուսերեն/ ֆրանսերեն/ գերմաներեն (գրավոր)։

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


պատրաստել

թուրքերենի

և

ադրբեջաներենի

գրական,

գիտական,

խոսակցական բառապաշարին տիրապետող մասնագետներ:


պատրաստել թուրքերենի և ադրբեջաներենի թարգմանիչներ:



ձևավորել հստակ պատկերացում թյուրքալեզու երկրների և ժողովուրդների
պատմության, մշակույթի, քաղաքական համակարգերի մասին:



ձևավորել

վերլուծական

կարողություններ

Թուրքիայի

և

Ադրբեջանի

(մասնավորապես հարավկովկասյան և մերձավորարևելյան) պատմության և
արդի քաղաքականության հիմնահարցերը վերլուծելու առումով:
4

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75964
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Վերարտադրելու ժամանակակից թյուրքագիտության
օսմանագիտության՝

որպես

հումանիտար

մի

շարք

(թուրքագիտության)

գիտակարգերի

և

համալիրի՝

հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող գիտության մեթոդաբանական
հիմքերը, հայեցակարգային, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:
Ա2. Իրականացնելու թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման, Հայաստանի
Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցելու «թյուրքական
աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4.

Քննարկելու

թյուրքական

ու

մուսուլմանական

մշակութային

արեալի՝

միջգիտակարգային ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումները և
ծառայեցնել դրանք ՀՀ պետական շահերին:
Ա5. Ներկայացնելու տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Ա6.

Ներկայացնելու

տեղեկատվություն

գրականագիտության,

համաշխարհային

և

թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության պատմության վերաբերյալ:
Ա7.

Ներկայացնելու

ծագումնաբանության,
պատմության,

գիտական

տեղեկատվություն

թյուրքալեզու

թյուրքալեզու

թյուրքական

ժողովուրդների

պետությունների

ժողովուրդների

բնակության

տարածքների

աշխարհագրական

միջավայրի

առանձնահատկությունների մասին:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Կիրառելու թուրքերենի և ադրբեջաներենի
համակարգերի

ու

առանձնահատկությունների
տեղեկատվության

բառապաշարի
իմացությունը,

հավաքագրման,

քերականական

և

հնչյունական

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

խոսակցական

հմտությունները,

պահպանման

և

լեզվի

մշակման

համակարգչային

հմտություններ:
Բ2. Օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության
տարբեր բնագավառներում:
Բ3. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական
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ոլորտում (Թուրքիայի, Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների
միջև հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ4. Ձևակերպելու բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական հանրության հետ:
Բ6.

Կիրառելու

(Թուրքիայի,Ադրբեջանի,

արևելագիտության
այլ

թյուրքալեզու

(թյուրքագիտության)
պետությունների

և

բնագավառի
ժողովուրդների)

պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական համակարգերի մասին հիմնարար
գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային,

էթնիկ

և

սոցիոլեզվական

պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝ հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Բ7. Վերլուծելու թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության (մասնավորապես օսմանյան
և թուրքական գրականության) պատմության փուլերը:
Բ8. Լուսաբանելու թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու և վերլուծելու:
Գ2. Կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական
խնդիրներ:
Գ3. Կատարելու թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Գիտելիքների ստուգումն ու գնահատումը կատարվում է հետևյալ ձևերով.
ա) Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։ Ընթացիկ և
եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ելնելով դասընթացի
դասավանդման և ուսումնառության ձևերից։
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բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների
արդյունքներով:
գ) առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացը գնահատվում է եզրափակիչ քննության
արդյունքով:
դ) ստուգարք:
Տե՛ս Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի կրեդիտային
համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար (Առկա ուսուցում),
Երևան, 2017, էջ 9-14։
http://ysu.am/files/Arevelagit_2017-1504090635-.pdf

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

Շրջանավարտները կարող են իրենց մասնագիտական գիտելիքները կիրառել և´
պետական,

և´

մասնավոր

սեկտորներում:

Մասնավորապես`

ՀՀ

Նախագահի

աշխատակազմում, ՀՀ արտաքին գործերի, պաշտպանության, սփյուռքի, մշակույթի
նախարարություններում, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունում, գիտական,
վերլուծական ոլորտներում, հեռուստառադիոընկերություններում, տուրիզմի, բիզնեսի
ոլորտում:

Շրջանավարտների

մի

մասը

հնարավորություն

ունի

գիտակրթական

գործունեություն ծավալելու ՀՀ այնպիսի կարևոր գիտական կենտրոններում, ինչպիսիք են
Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան, Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանը, Երևանի
պետական համալսարանը և այլ պետական ու մասնավոր բուհեր, գիտահետազոտական
ինստիտուտներ:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության

օժանդակության

ռեսուրսներն

են

տպագիր,

էլեկտրոնային,

համացանցային և տեսաձայնային նյութերը, ինչպես նաև այնպիսի տեխնիկական միջոցներ
ինչպիսիք են էլեկտրոնային գրատախտակները, համակարգիչը, պրոյեկտորը, ձայնագրիչը,
որոնցով ապահովված է Արևելագիտության ֆակուլտետը:
Ծրագրի իրականացումն առավել դյուրին և արդյունավետ կարող է դառնալ օտար լեզուների
խորացված ուսումնասիրությունն ապահովող լինգոֆոնային լսարանի առկայության
պարագայում։
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16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
8. ՀՀ բուհական համակարգում ներդրված և Բոլոնիայի գործընթացից բխող,
Հայաստանում տեղայնացված չափորոշիչներ, ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական
ծրագիր (2016-2020թթ.):
http://documentation.ysu.am/wpcontent/uploads/2015/12/EPH_razmavarakan_tsragir_2016-2020.pdf
9. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ օրենքը
(ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին)
http://www.ysu.am/files/RA_Law_on_Higher-and_Postgraduate_Professional_Education1.pdf
Բացի այդ, նեղ մասնագիտական առումով սույն ծրագրի մշակման և վերամշակման համար
կիրառվել են՝
1. Концепции современного востоковедения, Санкт-Петербург, 2009.
2. Главы из истории московского востоковедения: Лазаревский институт, Московский
институт востоковедения, МГИМО, Москва, 2015.
3. Симонян А.,Сафарян А., Об изучении вопросов тюркской филологии в Армении,
Актуальные вопросы отечественной и зарубежной иранистики международная
научно-практическая конференция, Казань, 15-16 мая 2015 года, стр. 244-249.
4. Сафарян А., Мелконян Р., Погосян Н., О преподавании турецкого языка в Ереванском
государственном университете, Язык и культура в эпоху интеграции наунного знания
и профессионализации образования, Материалы международной наунно-практиеской
конференции, Пятигорск, 2017, стр. 294-298.
5. Սաֆարյան Ա., Գալշոյան Ս., Հայ ուսանողներին թուրքերենի դասավանդման որոշ
առանձնահատկությունների մասին, «Արևելագիտության հարցեր» գիտական
հոդվածների ժողովածու, հատոր 13, Երևան, 2018:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոսները, ասպիրանտները և ուսանողները
համագործակցում
են թյուրքալեզու պետությունների առաջատար համալսարանների
(մասնավորապես Մահթումկուլիի անվան համալսարանի (Թուրքմենստան), Աստանայի Լ.
Ն. Գումիլյովի անվան ազգային համալսարանի (Ղազախստան)) և ՌԴ առաջատար
թյուրքագիտական կենտրոնների (Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական
համալսարան, Սանկտ-Պետերբուրգի համալսարան, Կազանի դաշնային համալսարան),
մշակութային կազմակերպությունների հետ:
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«ԹՅՈՒՐՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Վերարտադրել
ժամանակակից
թյուրքագիտության
(թուրքագիտության) և օսմանագիտության՝ որպես հումանիտար մի
շարք դիսցիպլինների համալիրի՝ հետազոտական մոտեցումներն
օրգանապես համակցող գիտության մեթոդաբանական հիմքերը,
հայեցակարգային, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ
հիմնախնդիրները:
Ա2
Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն
և պրակտիկ հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական,
թարգմանչական ու վերլուծական գործունեություն:
Ա3
Միջմշակութային
և
ազգամիջյան
հարաբերությունների
ներդաշնակման,
Հայաստանի
Հանրապետության
համար
առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական
աշխարհի»
և
հայության
հաղորդակցման
մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4
Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝
միջգիտակարգային
ուսումնասիրման
ժամանակակից
մեթոդոլոգիական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ պետական
շահերին:
Ա5
Ներկայացնել
տեղեկատվություն
թյուրքական
լեզուների
պատմության, հնչյունական, քերականական, բառապաշարային
առանձնահատկությունների մասին:
Ա6
Ներկայացնել
տեղեկատվություն
գրականագիտության,
համաշխարհային և թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության
պատմության վերաբերյալ:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կիրառել
թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և
հնչյունական համակարգերի ու բառապաշարի (մասնավորապես՝
եզրաբանության)
առանձնահատկությունների իմացությունը,
խոսակցական
լեզվի
հմտությունները,
տեղեկատվության
հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային
հմտություններ:
Բ2
Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
թյուրքագիտության տարբեր բնագավառներում:

Ա7

Բ7

Ներկայացնել
գիտական
տեղեկատվություն
թյուրքական
ժողովուրդների ծագումնաբանության, թյուրքալեզու ժողովուրդների

Բ3

Ծավալել
ինքնուրույն
մասնագիտական
(թարգմանչական)
գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնել հետազոտական ու
վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում (Թուրքիայի,
Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների
միջև հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):

Բ4

Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն
(տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ):

Բ5

Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
հետ:

Բ6

Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի
(Թուրքիայի, Ադրբեջանի, այլ թյուրքալեզու պետությունների և
ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները,
տարածագոտու
պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու
ժամանակակից պատկերի՝ հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Վերլուծել
թյուրքալեզու
ժողովուրդների
գրականության
(մասնավորապես
օսմանյան
և
թուրքական
գրկանության)

մասնագիտական հանրության

բնակության
տարածքների
պատմության,
պետությունների
աշխարհագրական
առանձնահատկությունների մասին:

թյուրքալեզու
միջավայրի

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ2
Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել
մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3
Կատարել թիմային աշխատանք:

պատմության փուլերը:

Բ8

Լուսաբանել
թյուրքալեզու
պետությունների
(Սելջուկյան
սուլթանության,
Օսմանյան
կայսրության,
Թուրքիայի
Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:

Գ4
Գ5

Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ

Մոդուլի
թվանիշը
1401/Բ01
1401/Բ01
1106/Բ03
1106/Բ03
1602/Բ01
1603/Բ11
1608/Բ31
1604/Բ31
1602/Բ01
1603/Բ01
1608/Բ31
1604/Բ31
1703/Բ01
1704/Բ01
1703/Բ01
1704/Բ02
2301/Բ01
0002/Բ01
0708/Բ01
0105/Բ01
1302/Բ18
1301/Բ01
1901/Բ01

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

+
+

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

+
+

+
+

Բ6

+
+

Գ2

Գ3

Գ4

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
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Գ1

+

+

1007/Բ20
1005/Բ24
1202/Բ23
1107/Բ55
2101/Բ01
1302/Բ01
2203/Բ22
1301/Բ02
1306/Բ17

Բ8

+
+

+

+

Բ7

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 1
Մասնագիտության ներածություն (թյուրքագիտություն)
Երկրագրություն (Թուրքիա և թյուրքալեզու տարածքներ)
Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 2
Գրականագիտության ներածություն
Ուսումնասիրվող երկրների ժողովուրդների
ծագումնաբանություն (Թյուրքական ժողովուրդներ)
Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 3
Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն
(թուրքական գրականության պատմություն 13-18-րդ դարեր) - 1
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Սելջուկյան և օսմանյան
վաղ շրջան) - 1
Իսլամագիտության հիմունքներ - 1
Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 4
Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն
(թանզիմաթի շրջանի թուրք գրականություն) - 2
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Օսմանյան կայսրության
պատմություն) - 2
Մերձավոր Արևելքի պատմություն (Իրան) - 1
Թուրքիայի ԶԼՄ-ները և տեղեկատվական դաշտի
առանձնահատկությունները
Համաշխարհային գրականության պատմություն
Իսլամագիտության հիմունքներ - 2
Պոլսահայ գրականություն և մամուլի պատմություն
Ուսումնասիրվող երկրի հայ գաղթօջախների պատմություն
(Օսմանյան կայսրության հայ գաղթօջախներ)
Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 5
Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն
(Թուրքիայի նորագույն շրջանի գրականություն) - 3
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Թուրքիայի նորագույն
պատմություն) - 3
Մերձավոր Արևելքի պատմություն (Արաբական երկրներ) - 2
Ադրբեջաներեն - 1
Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 6
Հայոց ցեղասպանության պատմություն

0708/Բ01
0604/Բ40
0407/Բ01
1803/Բ01
1803/Բ02
1803/Բ03
1803/Բ04
1407/Բ02

+
+

+

+

+
+

+

+

+

1802/Բ46
1803/Բ09

+

+

+

1801/Բ46

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

1803/Բ17

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

1803/Բ18

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

1803/Բ13
1802/Բ47
1803/Բ14

+

+
+
+

1803/Բ11

1802/Բ41
1803/Բ19
1803/Բ20
1803/Բ21

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1803/Բ10

1803/Բ16

+

+

+
+
+

+

+

1803/Բ08

+
+
+
+

+

+

1803/Բ07

+

+

+

1803/Բ06

1803/Բ15

+
+

+

1803/Բ05

1803/Բ12

+

+
+

+

+
+

+
+

+

Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն
(Թուրքիայի նորագույն շրջանի գրականություն) - 4
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Թուրքիայի նորագույն
պատմություն) - 4
Ադրբեջաներեն - 2
Օսմաներեն
Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 7
Ադրբեջանի պատմություն
Մասնագիտական լեզվի պատմություն (Թուրքերենի
պատմություն)
Մասնագիտական լեզվի տեսական քերականություն (թուրքերենի
տեսական քերականություն)
Ռազմական թարգմանության հմտություններ
Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր
Քրդերեն - 1
Արաբերեն - 1
Պարսկերեն - 1
Կորեերեն -1
Քրդերեն - 2
Արաբերեն - 2
Պարսկերեն - 2
Կորեերեն -2
Թուրքմեներեն
Ղազախերեն
Գրաբար
Կենտրոնաասիական երկրների երկրագրություն
Ադրբեջանական գրականության պատմություն
Կուրսային աշխատանք-1
Կուրսային աշխատանք-2
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք

1803/Բ22

+

1803/Բ23

+

1803/Բ24
1803/Բ25
1803/Բ26
1803/Բ27

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

1803/Բ29

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
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+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

1801/Բ49
1802/Բ49
1803/Բ33
1803/Բ34
1803/Բ35
1402/Բ17
1803/Բ36
1803/Բ37
1803/Բ38
1803/Բ39
1803/Բ40
1803/Բ41

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

1803/Բ28

1803/Բ30
1803/Բ31
1801/Բ48
1802/Բ48
1803/Բ32

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ

1.1401/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
5. գործ. -2 ժամ
7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

կիսամյակ
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
1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
8. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
9. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
5. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ4. Ձևակերպելու բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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:

Ստուգարքը

անցկացվում

է

հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:

ուսանողներին

նախապես

տրված

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
5. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
6. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1.1401/Բ02
4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
5. գործ. - 2 ժամ
7. Ստուգարք

3.2 ECTS կրեդիտ

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

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
11. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
12. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
6. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
7. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ4. Ձևակերպելու բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
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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/Բ03

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 ժամ, գործ.- 1 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2ECTS կրեդիտ

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 ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
1.

Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,

2.

Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին
դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,

3.

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`
1.

Տարբերակելուշրջանառությանմեջգտնվողհակագիտական և կեղծպնդումները,

2.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
1.

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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,
Հայաստանի
Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի» և
հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական
մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ
պետական շահերին:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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 ևո ւրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն
(սկզբիցմինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
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2. 1106/Բ03

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 ժամ, գործ.- 1 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2ECTS
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
1.

Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,

2.

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

3.

Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,

4.

Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականությանվերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

2.

Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

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

Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթներիարժևորման արմատավորմանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման, Հայաստանի
Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի» և
հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ
պետական շահերին:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
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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.
2.

3.

Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
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:
Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:

1.1602/Բ01

2. Անգլերեն-1

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 4 ժամ

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 կիրառելքերականական
կառույցները
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2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները:
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.
2.

կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր
խոսքի հիմնական հմտությունները:

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

օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և 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.
2.
3.
4.

անգլերենի քերականական կառույցները
ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
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.
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2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )”, 2008.
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)”, 2011.

1.1602/Բ01

2. Անգլերեն-2

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 4 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.

2.
3.
4.

լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվիորպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին
հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում
մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում
մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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
1.
2.
3.

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 (եթե այդպիսիք կան)
1.

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

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
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(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
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.
2.
3.
4.
5.

մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
վերլուծություն
դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի
համադրում և շարադրում
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.
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2. Գերմաներեն-1

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք
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8. Դասընթացի նպատակն է՝


Տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության
և բառագիտության բնագավառներում



Ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները

2.

պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին

3.

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները

2.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը

3.

ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
2. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Գործնական պարապմունք

2.

Ինքնուրույն աշխատանք

3.

Խմբային աշխատանք:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Գերմաներենի

արտասանական

Հնչյունաբանական

նորմերը:

տառադարձություն:

Արտասանություն

Գերմաներենի

և

գրություն:

ձայնավորական

և

բաղաձայնական համակարգերը:
2.

Քերականական

կարգեր,

դրանց

արտահայտման

միջոցները

գերմաներենում:

Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները:
Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների

նշանակությունը

և գործածությունը:

Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ:
Բայի

ձևաբանական

տիպերը:

Լիիմաստ

և

սպասարկու

բայեր:

Նախդիրների

գործառույթը նախադասության մեջ:
3.

Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:

4.

Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:

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

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1. 1604/Բ32

2. Գերմաներեն-2

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4 ժամ

6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում


ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով



ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին

2.

ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը

3.

պատկերացում

կազմել

երկխոսությունների

կառուցվածքի

և

տեքստերի

վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները

2.

համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը

3.

կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

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

վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ուհարացույցայինձևերը

2.

գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը

3.

մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.

Գործնական պարապմունք

2.

Ինքնուրույն աշխատանք

3.

Խմբային աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1.

Գոյականի

նշանակությունը

և

շարահյուսական

գործառույթները:

Հոգնակի

թվի

կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների
հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:

2.

Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:

3.

Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական
գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի
ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները:

4.

Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:

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

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
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2. Ֆրանսերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. - 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ



Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ



Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները



Տարորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում



Սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները
 Մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր:

գ. փոխանցելի կարողություններ
 թարգմանելու հմտություններ
 բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել
(Թուրքիայի,

հետազոտական
Ադրբեջանի

և

ու

վերլուծական

աշխատանքներ

մերձավորարևելյան

ու

ակադեմիական

հարավկովկասյան

ոլորտում

երկրների

միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից






Présentations et usages
La famille – les âges de la vie
Le temps qui passe
Le physique – l’apparence
Les activités quotidiennes

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
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3.
4.

1. 1608/Բ32

Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

1. Ֆրանսերեն - 2

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն. - 4 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացինպատակն է՝



Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ:

9.Դասընթացի ավարտինուսանողնունակկլինի՝
ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները



Տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը



Բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. գործնականմասնագիտականկարողություններ
 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ
 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի

և

մերձավորարևելյան

ու

հարավկովկասյան

երկրների

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
5. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
6. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.






Les professions – les métiers
La technologie
La communication
L’argent- la banque
Le caractère et la personnalité

14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
2.
3.
4.

1. 1704/B01
4. 4 ժամ/շաբ.

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

2. Ռուսաց լեզու - 1

3. 2 ECTS կրեդիտ
5. գործ. - 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը


զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները



ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին



ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին



ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը



ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը
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զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները



ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
●
●
●
●
●

ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն,
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները,
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին,
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը,
● պատասխանել հարցերին,
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում,
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում,
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի

և

մերձավորարևելյան

ու

հարավկովկասյան

երկրների

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունքներ

2.

ինքնուրույն աշխատանք

3.

թիմային աշխատանք

4.

բանավոր ներկայացում

5.

հարց և պատասխան

6.

ստուգողական աշխատանք
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7.

ուսուցողական ֆիլմի դիտում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.
2.
3.

թեստային առաջադրանք
բանավոր հարցում
ստուգարք

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Քերականության հիմնական հարցերը:
2. Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
3. Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները:
4. Շարահյուսական կառուցվածքները:
5. Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
6. Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.

2.

Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.

3.

Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.

1. 1704/ B01

2. Ռուսաց լեզու - 2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. - 4 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի
կարողությունները,
● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
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● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

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

գործնական պարապմունքներ
ինքնուրույն աշխատանք
թիմային աշխատանք
բանավոր ներկայացում/զեկույց/
բանավեճ
ստուգողական աշխատանք
թեստային աշխատանք
վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.
2.
3.

թեստային առաջադրանք
բանավոր հարցում
ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Շարահյուսական կառուցվածքներ:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ:
Պարզ և բարդ նախադասություններ:
Կապեր և կապական բառեր:
Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները:
Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку
как иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

2.
3.
4.
5.

1. 2301/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
5. գործ. – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

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`

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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
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բառապաշարի (մասնավորապես՝ եզրաբանության)
առանձնահատկությունների
իմացությունը, խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,
պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ2. Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության
տարբեր բնագավառներում:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառելգիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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
տրամադրվում են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝
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:

առաջադրանքները
փոխանցվում են

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.
2.
3.

Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:
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1. 0002/B01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. -2 ժամ, գործ. – 2 ժամ

6.

7. Ստուգարք

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներումգործելու
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
1.
2.
3.
4.

5.

Պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ուղղվածբնակչության 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
1.
2.
3.

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
1. կիրառել ձեռքբերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.

Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
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. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.

2.

3.

4.
5.

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:
Հեղինակների կոլլեկտիվ մենագրություն, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը
արտակարգ իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007,
224 էջ:
Մանասյան Կ .Ա., «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկականմեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44
էջ:
Ադամյան Մ. Խ., «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք,
Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
Մանուկյան Ս. Ա., Ճաղարյան Գ. Հ., «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս.
հրատ., 2017:
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1. 0708/Բ01

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS
կրեդիտ

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
1.

նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել

2.

սոցիալական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները,

3.

նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,

4.

լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,

5.

բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,

2.

մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և
էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր
ծրագրերում,

3.

վերլուծել էկոլոգիական վիճակը և անել համապատասխան եզրակացություններ:

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

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

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1.

համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:

Ուսումնառության ձևեր
1.

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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն»,

2.

Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
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:

3.

Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և
լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222
էջ:

4.

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

5.

Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան,
«Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:

6.

Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան,
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7.
8.

2005թ.:
Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿ ýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000
Маâðèùåâ Â.Â., Îñíîâû îáùåé ýêîëîãèè Ìèíñê, 2000.

1. 0105/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք
5. դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. Ստուգարք

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
1.
2.

ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու և վերլուծելու:
Գ2. Կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական
խնդիրներ:
Գ3. Կատարելու թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.

դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
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1. Նկարագրական վիճակագրություն:
2. Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն:
3. Միջակայքային գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան,
2017:
Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М.,
2014.
Ն. Գ. Ահարոնյան, Ե. Լ. Իսրաելյան, Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք,
ԵՊՀ, 2016:
Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

2.
3.
4.

1. 1302/Բ18

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ, սեմ. -2 ժամ

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսումնասիրել
փիլիսոփայական
մշակույթի
առանձնահատկությունները
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
ներկայացնել
փիլիսոփայական
հիմանական
հայեցակարգերի
գիտական
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,

2.

տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,

3.

գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,

4.

վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները:

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

ու

1.
2.

կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ,
իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի, այլ
թյուրքալեզու

պետությունների

քաղաքական

համակարգերի

և

ժողովուրդների)

մասին

պատմության,

հիմնարար

լեզուների,

գիտելիքները,

մշակույթի,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝ հու
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ4. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:

առանցքային

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

Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1. 1901/Բ01.

2. Իրավունքի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք
335

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական 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
1.

2.
3.

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 ճյուղերիկարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

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
1.

ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,

2.

օգտվելիրավականտեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),

3.

օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական
պետության
արժեքները,
ունենալ
բարոյաիրավական
պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,
Հանրապետության

համար

առաջնահերթություն

ներկայացնող

խնդիրների

Հայաստանի
ընկալման

և

համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի» և
հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական

մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային

ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ
պետական շահերին:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ,
անհատական և խմբայինաշխատանք,
ինքնուրույնաշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
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5.
6.

գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում:

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.
1. Հասարակություն և պետություն:
2. Իրավունք:
3. Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։
4. Իրավունքի ձևերը:
5. Իրավունքի համակարգը:
6. Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում:
7. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը:
8. Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ:
9. Քաղաքացիական իրավունք:
10. Աշխատանքային իրավունք:
11. Ընտանեկան իրավունք:
12. Էկոլոգիական իրավունք:
13. Քրեական իրավունք:
14. Դատավարական իրավունք:
15. 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:

Կամընտրական դասընթացներ
1. 1007/Բ 20

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

4.2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7.Ստուգարք

3. 2 ECTS 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
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համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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.

Սպառողիվարքիմեկանաբանությունը:

5.

Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:

6.

Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:

7.
8.

Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
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
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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-

5.

во ,,Инфра-М,, , 2015:
www.armstat.am

6.

www.gov.am

1. 1005/Բ24

2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS 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 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
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 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական 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

արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում,
հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները:

բիզնես

նախագծի

կատարել

բիզնես

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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
1.3. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
340

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
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,
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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. 1202/Բ23.

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 4 ECTS
կրեդիտ

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
1.
2.
3.

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
1.
2.
3.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
2.

օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Ա4. Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ
պետական շահերին:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:

2.

Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:

3.

Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:

4.

Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:

5.

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.

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

2.

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

3.
4.

Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник

5.

для студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. –
(Ñåðèÿ «Ó÷åáíîå ïîñîáèå»).
343

1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային 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
1.
2.
3.
4.
5.

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
1.
2.
3.

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 (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

իմացությունը:
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մեթոդների

ու

մոդելների

Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարելթիմային աշխատանք:
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.
Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«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:
17.
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

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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1. 2101/Բ01

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS
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


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 (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի, այլ
թյուրքալեզու

պետությունների

քաղաքական

համակարգերի

և

ժողովուրդների)

մասին

պատմության,

հիմնարար

լեզուների,

գիտելիքները,

մշակույթի,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար մտքի ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
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Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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.
Ստուգարք. 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:
բնութագիրը:

Ազգային

և

Ժամանակակից

համաշխարհային
ազգային

կրոնների

կրոններ:

Կրոնը

սահմանումն
ժամանակակից

ու

համառոտ
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,

հարանվանություններ,

Հայոց

բողոքական

եկեղեցու

ավանդական

դավանաբանական

և

և

ոչ

ավանդական

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.

Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։

2.

История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.

3.

Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.

4.

Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.

5.

Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1. 1302/Բ01

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 ժամ, սեմ. -1 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային 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
1.

տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,

2.

ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:

3.

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:

2.

ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:

3.

գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

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

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,

2.

վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, տարածագոտու պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝ հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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:
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.

Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:

2.

Բարոյական հարաբերությունների էությունը

3.

Կրոնական էթիկա:

4.

Բիոէթիկա:

5.

Քաղաքական էթիկա:

6.

Սիրո մետաֆիզիկա:

7.

Կյանքի իմաստը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Апресян Ю. Этика. М., 2004.

2.

Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.

3.
4.

Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.

5.

Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.

1. 2203/Բ22

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային 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
1.

տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,

2.

ներկայացնելու
գիտությունների

սոցիոլոգիայի`
համակարգում

աշխարհայացքային
3.

որպես

և

գիտության

սոցիոլոգիայի

էթիկական

տեղն

կայացման
ու

նախադրյալները,

դերը,

առանձնահատկությունները,

սոցիոլոգիայի

ուսումնասիրության

առարկան,
նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ
սոցիալական հիմնախնդիրներ,

4.

նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտվելով

սոցիոլոգիական

հասկացութային

գործիքակազմից`

մեկնաբանելու

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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:
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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.
12.

Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
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.
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.

1. 1301/Բ02

2. Տրամաբանության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 ժամ, սեմ.-1 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տրամաբանության
սկզբունքների

դասընթացի

իմացությունը,

որն

հիմնական
ունի

հասկացությունների

ինչպես

ընդհանուր

և

օրենքների

կրթական,

այնպես

ու
էլ

իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն:


ուսանողը

ոչ

միայն

բացահայտում

և
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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
1.

Հասկանալ մտքի կառուցվածքը,

2.

իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության
ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը,
ճշմարիտ
եզրակացությունների
հիմնավորվածությունը,

3.

ստացումը

և

գիտական

գիտելիքների

հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

հասկանալ

տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների

2.

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,

3.

իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:

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

կարողանալդրսևորել
պահպանելով

տրամաբանական

կանոնավոր

մտածողության

մտածողության

անհրաժեշտ

որոշակիության,

մշակույթ`

անհակասականության,

հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող
մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2.քննարկում,
3.անհատականաշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
3. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.
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Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. 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.
Гетманова А., Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.
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2. Հոգեբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ, գործ. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային 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,
353



հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

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

2.

սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,

3.

սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,

4.

ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,

5.

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,

2.

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

3.

կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

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

տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին

2.

կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,

3.

օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, տարածագոտու պատմամշակութային, էթնիկ և
սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝ հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
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 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.
2.

Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ:
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: “БахрарМ”, 2002.
Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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2. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բնագիտության ժամանակակից
հիմնախնդիրների մասին:
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3. 2 ECTS կրեդիտ

 Ձևավորել պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման
ժամանակակից օրինաչափությունների և հեռանկարների մասին:

 Ձևավորել որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող
երևույթների բացատրության համար:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու
բնության համակարգերիկառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի

2.
3.
4.

կոնցեպցիաները,
նկարագրելու
մեզ
շրջապատող
աշխարհում
կատարվող
օրինաչափությունները,
հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման
կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

երևույթների

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.լուսաբանելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթները,
2.օգտագործելուգ իտելիքները բնության երևույթների օրինաչափությունները
մեկնաբանելու և գնահատելո ւհամար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
խմբայինքննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, որն անցկացվում է թեստային համակարգով, on line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները: Բնագիտության և
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հումանիտար գիտությունների կապը: Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները:
Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Գիտական հեղափոխությունները և դրանց դերը
բնագիտության զարգացման գործում:
Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և
ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից տիեզերագիտության
հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից քիմիայի հիմնադրույթները: Դասական և
Ժամանակակից կենսաբանության
հիմնադրույթները: Համընդհանուր
նշանակության
աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝ Տիեզերքի, կյանքի և մարդու ծագման
վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները բնագիտության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс
лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5.Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը,
Մեթոդականաշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ

1. 1803/Բ01

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 1

3. 10 ECTS կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 150 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն



ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը,
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2.

սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ,

2.

թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն
հմտություններ
պահանջող
գիտամանկավարժական,
թարգմանչական
ու
գործունեություն:
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության,

և պրակտիկ
վերլուծական
հնչյունական,

քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի (մասնավորապես՝ եզրաբանության)

առանձնահատկությունների իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
358

Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ
լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից

որպես դասագիրք

բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/Բ02

2. Մասնագիտության ներածություն (թյուրքագիտություն)

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 22 ժամ, գործ.-8 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տեղեկատվություն հաղորդել թյուրքական ժողովուրդների լեզուների և
մշակույթների, թուրքագիտության մեթոդաբանության և պատմության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու թյուրքական ժողովուրդների լեզուները և ներկայացնել նրանց մշակույթները,
2. կողմնորոշվելու թյուրքագիտական հիմնահարցերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
մատնանշելու թուրքագիտության՝ որպես ակադեմիական ուղղության ձևավորման
պատմական նախադրյալները և զարգացման հիմնական փուլերը.
4. ներկայացնելու թուրքագիտության ուսումնասիրության օբյեկտի իմացաբանական
կառուցվածքը և գիտության այդ ճյուղի ուսումնասիրությունների մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կողմնորոշվելու թյուրքագիտության բնագավառի գիտական արդիականություն ներկայացնող
խնդիրներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա1. Վերարտադրել ժամանակակից թյուրքագիտության (թուրքագիտության) և օսմանագիտության՝
որպես հումանիտար մի շարք գիտակարգերի համալիրի՝ հետազոտական մոտեցումներն
օրգանապես

համակցող

գիտության

մեթոդաբանական

հիմքերը,

հայեցակարգային,

տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:
Ա7. Ներկայացնել գիտական տեղեկատվություն թյուրքական ժողովուրդների ծագումնաբանության,
թյուրքալեզու

ժողովուրդների

բնակության

տարածքների

պատմության,

թյուրքալեզու

պետությունների աշխարհագրական միջավայրի առանձնահատկությունների մասին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի, այլ

թյուրքալեզու

պետությունների

քաղաքական

համակարգերի

և

ժողովուրդների)

մասին

պատմության,

հիմնարար

լեզուների,

գիտելիքները,

մշակույթի,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար մտքի ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Բ8.

Լուսաբանել

թյուրքալեզու

պետությունների

(Սելջուկյան

սուլթանության,

Օսմանյան

կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ուրալ-ալթայան լեզուներ:
Թեմա 2՝ Թյուրքական լեզվաընտանիքը նրա արևելախունական և արևմտախունական ճյուղերը:
Թեմա 3՝ Օղուզական խմբի լեզուները:
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Թեմա 4՝ Օսմաներեն և ժամանակակից թուրքերեն, թուրքական գրականության ու մշակույթի
համառոտ ակնարկ:
Թեմա 5՝ Ադրբեջաներեն և ադրբեջանական գրականություն:
Թեմա 6՝ Թյուրքալեզու պետությունները և ժողովուրդները արդի փուլում (համառոտ ակնարկ):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Երեմեև Դ., Թուրքերի ծագումը, Երևան, 1975:

2.

Баскаков Н. А., ВВедение в изучение тюркских языков, М., 1962.

1. 1803/Բ03

2. Երկրագրություն (Թուրքիա և թյուրքալեզու տարածքներ)

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 22 ժամ, գործ.- 8 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել երկրագրական հետազոտությունների իրականացման կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու պրոբլեմային երկրագրության հետազոտությունների մեթոդնեը՝ օգտագործելով
Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Թուրքմենստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի և Ղըրղզստանի
օրինակները,
2. ներկայացնելու Թուրքիայի բնակչության կազմը և կառուցվածքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

նկարագրելու Թուրքիայի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը և տեղաբաշխման
օրինաչափությունները,

2.

գնահատելու Թուրքիայի բնական պայմանները և ռեսուրսները,

3.

կիրառելու երկրագրական ուսումնասիրությունների արդյունքները լեզվամտածողության և
լեզվակազմավորման հետազոտություններում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. Ներկայացնել գիտական տեղեկատվություն թյուրքական ժողովուրդների ծագումնաբանության,
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թյուրքալեզու

ժողովուրդների

բնակության

տարածքների

պատմության,

թյուրքալեզու

պետությունների աշխարհագրական միջավայրի առանձնահատկությունների մասին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի, այլ

թյուրքալեզու

պետությունների

քաղաքական

համակարգերի

և

ժողովուրդների)

մասին

հիմնարար

պատմության,

լեզուների,

գիտելիքները,

մշակույթի,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար մտքի ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Երկրագրական ուսումնասիրությունների նպատակը և գլխավոր հասկացությունները:
Թեմա 2՝ Երկրագրական ուսումնասիրությունների մեթոդաբանությունը:
Թեմա 3՝ Երկրագրական պրոբլեմային ուսումնասիրությունների մեթոդի առավելությունները:
Թեմա 4՝ Թուրքիայի բնական պայմանների և ռեսուրսների գնահատականը:
Թեմա 5՝ Թուրքիայի բնակչության կազմը և կառուցվածքը:
Թեմա 6՝ Թուրքիայի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը և տեղաբաշխման օրինաչափությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ավագյան Ա. Ռ., Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն,
Մաս 2-րդ, Ասիա, Երևան, 2009:

2.

Экономическая и социальная география. Основы науки, Москва, 2004.

3.

Петров Н. Н., География. Современный мир, Москва, 2005.
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1. 1803/Բ06

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 2

4. 10 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 10 ECTS կրեդիտ

5. գործ.- 150 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն


խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմնախնդիրները,
2. սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել
հմտություններ

թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ

պահանջող

գիտամանկավարժական,

թարգմանչական

ու

վերլուծական

գործունեություն:
Ա5.

Ներկայացնել

տեղեկատվություն

թյուրքական

լեզուների

պատմության,

հնչյունական,

քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի (մասնավորապես՝ եզրաբանության)

առանձնահատկությունների իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և
մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.
4.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1407/Բ02

2. Գրականագիտության ներածություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-22 ժամ, գործ.-8 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային 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.

նկարագրելու գրականագիտության բաժինների փոխադարձ կապը, գրականության և
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որպես

2.
3.
4.

արվեստի մյուս տեսակների առնչությունները,
բացատրելու գրական ժանրերի տարբերակման սկզբունքները,
նկարագրելու գրականության լեզվաարտահայտչական միջոցները, տաղաչափական
համակարգերի առանձնահատկությունները,
քննարկելու գրականագիտական հիմնական հասկացությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների կառուցվածքային և ժանրային
առանձնահատկությունները,
6.
վերլուծելու գրական երկերը լեզվական, տաղաչափական սկզբունքների
տեսանկյունից,
7.
գործնականում իրականացնելու գրականագիտական ուսումնասիրություններ։
5.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. համակարգելու գրականագիտական հասկացությունների վերաբերյալ տվյալներ,
9. մեկնաբանելու գրական երկի տարբեր մակարդակների (կառուցվածքային, լեզվական,

տաղաչափական, սյուժետային) վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. Ներկայացնել տեղեկատվություն գրականագիտության, համաշխարհային և թյուրքալեզու
ժողովուրդների գրականության պատմության վերաբերյալ:
Բ7. Վերլուծել թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության (մասնավորապես օսմանյան և
թուրքական գրկանության) պատմության փուլերը:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

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

Գրականագիտությունը և նրա բաժինները:
Գրականությունն արվեստների համակարգում։
Գեղարվեստական պատկեր, նրա տեսակները:
Գրական երկի բովանդակության և ձևի միասնությունը։
Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները։
Գրական երկի թեման և թեմատիկան:
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7.
8.
9.
10.

Գրական երկի կոմպոզիցիան, սյուժեն և ֆաբուլան:
Չափածո երկի կառուցվածքը. տաղաչափական համակարգեր։
Գրական սեռեր և ժանրեր։
Գրական մեթոդներ, ուղղություններ, հոսանքներ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Էդ. Ջրբաշյան, Գրականագիտության ներածություն, Երևան, 2011:
Զ. Ավետիսյան, Գրականության տեսություն, Երևան, 1998:
Ռ. Ուելլեք, Օ. Ուորրեն, Գրականության տեսություն, Երևան, 2008:
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, 2016:
В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва, 2005.

1. 1803/Բ05
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրների ժողովուրդների
ծագումնաբանություն (թյուրքական ժողովուրդներ)
5. դաս.-22 ժամ, գործ.-8 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել էթնիկական ժառանգական այն գործընթացներին, որոնք
խթանել են ժամանակակից արևելյան և հատկապես թյուրքախոս ժողովուրդների
վերջնական կազմավորումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու պատմական ու կենսաբանական այն գործոնները, որոնք իրար հետ
փոխազդելով կազմավորում են էթնոսների ավարտուն կերպարը,

2.

թվարկելու բարդ միգրացիոն, մետիսացիոն, սոցիալ-տնտեսական ու պատմական
իրավիճակները, որոնք ընկած են ժողովրդի ծագումնաբանության հիմքում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերարտադրելու աշխարհի ժամանակակից էթնիկական քարտեզի կազմավորման և
դրա տարբեր արիալներում թյուրքախոս ժողովուրդների ձևավորման պատճառները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7.

Ներկայացնել

գիտական

տեղեկատվություն

թյուրքական

ժողովուրդների

ծագումնաբանության, թյուրքալեզու ժողովուրդների բնակության տարածքների պատմության,
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թյուրքալեզու պետությունների աշխարհագրական միջավայրի առանձնահատկությունների
մասին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,

այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Թյուրքախոս ժողովուրդների կազմավորման պատմությունն ու դրանց տարբեր
խմբերի ծագումնաբանությունը:
Թեմա 2՝ Իրանախոս ժողովուրդների ծագումնաբանության խնդիրները:
Թեմա 3՝ Առաջավոր Ասիայի թյուրքախոս ժողովուրդները:
Թեմա 4՝ Կովկասի և հարակից շրջանների թյուքախոսները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Միրզոյան Ք., Թյուրքախոս ժողովուրդների կազմավորման խնդիրները, ԵՊՀ հրատ.,
Երևան 2010:

1. 1803/Բ07

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 3

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 150 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7.եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝


Սովորեցնել ժամանակակից թուրքերենի ձևաբանության,
շարահյուսության և բառապաշարի հիմնական առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու թուրքերենի քերականական և բառապաշարային
առանձնահատկությունները:

2. ներկայացնելու թուրքերենի լեզվամտածողության ընդհանուր տրամաբանությունը:
3. լուսաբանելու թուրքերենի ձևաբանության և շարահյուսության բազիսային
կառուցվածքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականում իրականացնելու թուրքերեն միջին բարդության տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Բայի սեռը թուրքերենում:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի բայի խոնարհումները:
Թեմա 3՝ Թուրքերենի մի շարք հետադրություններ և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Կոտորակային թվականներ:
Թեմա 6՝Բաղադրյալ ժամանակաձևեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/Բ09

4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրի գրականության
պատմություն(թուրքական գրականության պատմություն
13-18-րդ դդ) - 1
5.դաս.-22 ժամ, գործ.-8 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
369



սովորեցնել ուսանողներին հին թյուրքական և օսմանական գրականության
հիմնահարցերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրելու հին թյուրքական և օսմանական գրականության պատմության հիմնահարցերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. կատարելու գրականագիտական և աղբյուրագիտական վերլուծություն:
3. գործնականում իրականացնելու կբերի թուրք գրական ստեղծագործությունների
թարգմանություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել տեղեկատվություն գրականագիտության, համաշխարհային և թյուրքալեզու
ժողովուրդների գրականության պատմության վերաբերյալ:
Բ7. Վերլուծել թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության (մասնավորապես օսմանյան և
թուրքական գրկանության) պատմության փուլերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
4. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Փոքր Ասիա ներգաղթած թյուրքական ցեղերի բանահյուսությունը և գրավոր
մշակույթի ծագումը /13-րդ դ., 14-րդ դ. սկիզբ/: «Իմ պապ Քորքութի գիրքը»: «Օղուզ-Նամե»:
Թեմա 2՝ Սուֆիզմ և սուֆիական գրականություն: Ջելալեդին Ռումի, Սուլթան Վելեդ, Յունուս
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Էմրե, Աշըք փաշա:
Թեմա 3՝ Թուրք-օսմանյան գրականության ձևավորումն ու զարգացումը /14-17-րդ դ.դ./: Բաքի:
Թեմա 4՝ Թուրքական աշուղական գրականությունը: Քարաջաօղլան:
Թեմա 5՝ ՝ «Քյոռ-օղլի» էպոսը:
Թեմա 6՝ Թուրք գրականության «անցումային» շրջանը: «Կակաչների դարաշրջանի» գրականությունը: Ահմեդ Նեդիմ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Սաֆարյան
Ալ.,
Գրիգոր
Նարեկացու
ու
սուֆի
բանաստեղծների
ստեղծագործություններում ավանդական պատկերների «ադապտացման» մասին,
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 1993, թիվ 2, էջ 103-113:

2.

Боролина И. В., Литература Востока в средние века, часть 2, Москва, МГУ, 1970.

3.

Banarlı N. S., Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, c.1, İstanbul 2004.

1. 1803/Բ10
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (սելջուկյան և
օսմանյան վաղ շրջան) - 1
5. դաս.- 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ գիտելիքներ օսմանյան կայսրության նոր շրջանի պատմության
(XVIII դ.-ի վերջ XIX դ.-ի) մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու օսմանյան կայսրության պատմության (XVIII դ.-ի վերջ XIX դ.)
հարցերը,

2.

լուսաբանելու սելջուկյան և օսմանյան վաղ շրջանի պատմության հիմնահարցերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերարտադրելու օսմանյան կայսրության պատմության հիմնահարցերը,

2.

զարգացնելու պատմական վերլուծության հմտությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
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և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա7.

Ներկայացնել

գիտական

տեղեկատվություն

թյուրքական

ժողովուրդների

ծագումնաբանության, թյուրքալեզու ժողովուրդների բնակության տարածքների պատմության,
թյուրքալեզու պետությունների աշխարհագրական միջավայրի առանձնահատկությունների
մասին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Բ8. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Օսմանյան կայսրության թուլացումը: Սելիմի նոր բարեփոխումները:
Թեմա 2՝ Մահմուդ II-ի բարեփոխումները:
Թեմա 3՝ Թանզիմաթի I շրջանը:
Թեմա 4՝ Ղրիմի պատերազմը:
Թեմա 5՝ Թանզիմաթի II շրջանը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բայբուրդյան Վ. Ա., Օսմանյան նկայսրության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ, 2011թ.:
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2.

ՀասրաթյանՄ. Ա., Օրեշկովա Ս. Ֆ., Պետրոսյան Յու. Ա., Թուրքիայի պատմության
ուրվագծեր, Երևան, ԵՊՀ, 1986թ.:

3.

Петросян Ю. А, Османская империя: Могущество и гибель, Москва, 1990.

4.

Uzunçarşılı İ H., Osmanlı Tarihi, Cilt 2., İstanbulun Fethinden Kanuni Sultan Süleymanın
Ölümüne Kadar, Ankara, 1988.

1. 1802/Բ16

2. Իսլամագիտության հիմունքներ-1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-22 ժամ, գործ.-8 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում իսլամագիտության



վերաբերյալ,
ուսանողներին ծանոթացնել մուսուլմանական մշակութային արժեքային համակարգի
ձևավորվան և զարգացման առանձնահատկություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու իսլամի կրոնագաղափարական համակարգի հիմնարար սկզբունքները,

2. ներկայացնելու իսլամի զարգացման և կայացման առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.գնահատելու իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների պատճառահետևանքային կապը,
1. մեկնաբանելու իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ
պետական շահերին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար
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գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Նախաիսլամական Արաբիան` տարածքը, բնակչությունը, տնտեսությունը, մշակույթը
և կրոնը:
Թեմա 2՝ Մուհամմադ մարգարեն և նրա գործունեությունը:
Թեմա 3՝ ` Իսլամը արդարակյաց խալիֆների օրոք:
Թեմա 4՝ Իսլամը Օմմայան խալիֆայության օրոք: ։
Թեմա 5՝ Աբբասյան տերությունը և իսլամական գիտությունների համակարգերի ձևավորումը:
Թեմա 6՝ Ղուրան և Ղուրանագիտություն (Իլմ ալ-Ղուրան վա թաֆսիր):
Թեմա 7՝ Հադիսները և հադիսների գրականությունը։ «Մարգարեի Սուննայի» կոնցեպցիայի
ձևավորումը:
Թեմա 8՝ Շիա իսլամի կրոնագաղափարական համակարգը:
Թեմա 9՝ Ֆիկհ` մուսուլմանական իրավագիտություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ходжсон М. Дж. С., Историяислама: Исламскаяцивилизацияотрождениядонашихдней,
Москва; 2013.
Прозоров С.М., Ислам как идеологическая система; Ин-т востоковедения, С.-Петербург,
- М.: Вост. лит., 2004.
Heinz Halm, Shiism, Columbia University Press, 2004.
Кныш А.Д., Мусульманский мистицизм: краткая история / А. Д. Кныш; пер. с англ. М.
Г. Романов. — СПб.: «Издательство “ДИЛЯ”», 2004.
Сагадеев А., Восточный перипатетизм, Марджани, 2009.

1. 1803/Բ11
4. 10 ժամ/շաբ.

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 4
5. գործ.- 150 ժամ
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3. 10 ECTS
կրեդիտ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 էլ ավելի խորը գիտելիքներ փոխանցել թուրքերենի ձևաբանության, շարահյուսության
գիտելիքները , հարստացնել բառապաշարը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի ձևաբանության և շարահյուսության
կարևորագույն առանձնահատկությունները,

2. լուսաբանելու թուրքերենի լեզվամտածողության ընդհանուր տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն բարդ տեքստեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ձեռք բերելու հիմնավոր գիտելիքներ աշխարհի ժամանակակից էթնիկական քարտեզի
կազմավորման և դրա տարբեր արիալներում թյուրքախոս ժողովուրդների ձևավորման
պատճառների մասին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
375

2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Մակբայական դերբայները թուրքերենում:
Թեմա 2՝ Թուքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Սուբյեկտիվ եղանակավորությունը:
Թեմա 4՝ Կապական բառերի կիրառությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Բաղադրյալ-պայմանական ժամանակաձևեր:
Թեմա 6՝ Տրոհական հարաբերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/Բ12
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն
(թանզիմաթի շրջանի թուրք գրականություն) - 2
5. դաս.- 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողին ներկայացնել 19-րդ դարի թուրք գրականության թեմատիկ, ժանրային,
գաղափարական, գեղարվեստական զարգացման միտումները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

մատնանշելու Թանզիմաթի գրականության թեմատիկ, ժանրային և գաղափարական
առանձնահատկությունները,

2. թվարկելու այդ շրջանում թուրք գրականության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

համադրելով ստացած գիտելիքները կատարելու գրական ստեղծագործության

վերլուծություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել տեղեկատվություն գրականագիտության, համաշխարհային և թյուրքալեզու
ժողովուրդների գրականության պատմության վերաբերյալ:
Բ7. Վերլուծել թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության (մասնավորապես օսմանյան և
թուրքական գրկանության) պատմության փուլերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
4. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Թանզիմաթի գրականության առաջին շրջանի ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2՝ Իբրահիմ Շինասիի կյանքը և ստեղծագործությունները:
Թեմա 3՝ Նամըք Քեմալի կյանքը և ստեղծագործությունները:
Թեմա 4՝ Թանզիմաթի գրականության երկրորդ շրջանի ընդհանուր բնութագիրը:
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Թեմա 5՝ Սերվեթի Ֆյունունի գրականություն:
Թեմա 6՝ Թևֆիք Ֆիքրեթի կյանքը և ստեղծագործությունները:
Թեմա 7՝ Օմեր Սեյֆեդդինի կյանքը և ստեղծագործությունները:
Թեմա 8՝ Մեհմեթ Էմին Յուրդաքուլի կյանքը ստեղծագործությունները:
Թեմա 9՝ Հալիդե Էդիփ Ադըվարի կյանքը և ստեղծագործությունները:
Թեմա 10՝ Զիյա Գյոքալփի կյանքը և ստեղծագործությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Սաֆարյան Ա., «Զիյա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հիմունքները», ԵՊՀ հրատ.,
Երևան, 2012թ.:

2.

Маштакова Е.И. Из истории сатиры и юмора в турецкой литературе 14-17 вв. М., 1972.

3.

Banarlı N. S., Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, c.2, İstanbul 2004.

1. 1803/Բ13
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Օսմանյան
կայսրության պատմություն) - 2
5. դաս. – 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ գիտելիքներ Օսմանյան կայսրության նոր շրջանի պատմության
(XIX-րդ դ.-ի II-րդ կես - XXդ.-ի սկիզբ) վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու Օսմանյան կայսրության նոր շրջանի պատմության հարցերը

(XIX-րդ

դ.-ի II-րդ կես - XXդ.-ի սկիզբ):

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. վերլուծելու Օսմանյան կայսրության նոր շրջանի պատմության հարցերը:
3. լուսաբանելու պատմական իրողությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ձեռք բերելու պատմական վերլուծության հմտություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,
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Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա7.

Ներկայացնել

գիտական

տեղեկատվություն

թյուրքական

ժողովուրդների

ծագումնաբանության, թյուրքալեզու ժողովուրդների բնակության տարածքների պատմության,
թյուրքալեզու պետությունների աշխարհագրական միջավայրի առանձնահատկությունների
մասին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Բ8. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Արևելյան հարց: Հայկական հարց:
Թեմա 2՝ Պանիսլամիզմ, օսմանիզմ, թյուրքչուլուք /պանթուրքիզմ/:
Թեմա 3՝ Նոր օսմաններ, սահմանադրական շարժումը:
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Թեմա 4՝ Առաջին սահմանադրությունը: «Զուլումի շրջանը», Աբդուլ-Համիդի բռնատիրությունը,
հայերի կոտորածները Օսմանյան կայսրությունում 1890-ական թթ.:
Թեմա 5՝ Երիտթուրքական շարժումը, 1908թ. հեղափոխությունը: Երիտթուրքերի իշխանության
շրջանը:
Թեմա 6՝ Օսմանյան կայսրությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բայբուրդյան Վ. Ա., Օսմանյան նկայսրության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ, 2011թ.:
2. ՀասրաթյանՄ. Ա., Օրեշկովա Ս. Ֆ., Պետրոսյան Յու. Ա., Թուրքիայի պատմության
ուրվագծեր, Երևան, ԵՊՀ, 1986թ.:
3. Петросян Ю. А, Османская империя: Могущество и гибель, Москва, 1990.
4.

Uzunçarşılı İ H., Osmanlı Tarihi, Cilt 2., İstanbulun Fethinden Kanuni Sultan Süleymanın
Ölümüne Kadar, Ankara, 1988.

1. 1801/Բ46

2. Մերձավոր Արևելքի պատմություն (Իրան) - 1

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել 20-րդ դարի ընթացքում և 21-րդ դարի սկզբին Մերձավոր Արևելքի
երկրներում տեղի ունեցած պատմական զարգացումները, որոնք տարբեր գործոններով
պայմանավորված անմիջականորեն առնչվել են Իրանի պետական շահերին,


ներկայացնել Սիրիայի, Լիբանանի և Իրաքի պատմական զարգացումներում Իրանի
ունեցած դերակատարությունը,



ներկայացնել Մերձավոր Արևելքում առաջատարի դիրք զբաղեցնելու նպատակով
Իրանի և Թուրքիայի մրցակցային փոխհարաբերությունների պատմությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցած պատմական զարգացումները,

2.

նկարագրելու այն գործոնները, որոնք պատմության տարբեր շրջափուլերում նպաստել
են Իրանի և մերձավորարևելյան տարածաշրջանի երկրների միջև առկա
տարաձայնությունների խորացմանը,

3.

նկարագրելու Իրանի և Մերձավոր Արևելքի երկրների մրցակցային քաղաքականության
իրականացման մեթոդները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

վերլուծելու մերձավորարևելյան երկրների՝ պատմական տարբեր շրջափուլերում
միմյանց հետ համագործակցելու շարժառիթները,

5. վերլուծելու մերձավորարևելյան երկրների՝ պատմական տարբեր շրջափուլերում միմյանց
դեմ պայքարելու պատճառներն ու հանգամանքերը,
6. սահմանելու պատմական տարբեր շրջափուլերում Մերձավոր Արևելքում Իրանի ունեցած
առաջնահերթությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ
պետական շահերին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. Դասախոսություն, որի ավարտից հետո թեմայի շուրջ քննարկման կազմակերպում,
4. Յուրաքանչյուր թեմայի ավարտից հետո սեմինար պարապմունքի անցկացում,
5. Հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինչպես նաև համապատասխան
թեմաների վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1-ին բաժին – Իրանի և Միացյալ Նահանգների փոխհարաբերությունները Մերձավոր
Արևելքում 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբին
2-րդ բաժին – Շիիզմի գործոնը Իրանի մերձավորարևելյան քաղաքականության տիրույթում
3-րդ բաժին - Քրդական գործոնը Իրանի և Թուրքիայի հարաբերություններում
4-րդ բաժին - Իսրայելի դերը Մերձավոր Արևելքի պատմական գործընթացներում
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5-րդ բաժին - «Հիզբալլահն» Իրանի մերձավորարևելյան քաղաքականության տիրույթում
6-րդ բաժին - Իրանի և Թուրքիայի հարաբերությունների առանձնահատկությունը (Սիրիական
պատերազմի համատեքստում)
7-րդ բաժին - Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների առանձնահատկությունը
միջուկային համաձայնությունից հետո
8-րդ բաժին – Նավթային գործոնի ազդեցությունը մերձավորարևելյան գործընթացների վրա
9-րդ բաժին - Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը և Իրանը
10-րդ բաժին - Իրանի դերը «Իսլամական պետության» դեմ պայքարում
11-րդ բաժին- Իրանի և Ռուսաստանի ռազմավարական շահերը Սիրիայում
12-րդ բաժին - Իրանի ռազմավարական շահերը Պարսից ծոցի տարածաշրջանում
13-րդ բաժին - Մերձավոր Արևելքի երկրների հայ համայնքների հիմնախնդիրները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ушаков В., Иран и мусульманский мир, М. 1999, 214 стр.

2.

Барабанов М., Сирийский рубеж, М. 2016, 202 стр.

3.
4.

Ближний Восток и современность. (Сборник статей) М., 2002, 352 стр.
Мосаки Н., Курдистан и курдский вопрос в политике Запада и России, М. 2011, 345 стр.

5.

Rich B., Gulf War 4.0: Iran, Saudi Arabia and the complexification of the Persian Gulf equation,
Islam and Christian–Muslim Relations, Volume 23, 2012, pages 471-486.

6.

Calabrese J., Turkey and Iran: limits of a stable relationship, British Journal of Middle Eastern
Studies, (1998), 25(1), pages 75-94.

1. 1803/Բ15
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Թուրքիայի ԶԼՄ-ները և տեղեկատվական դաշտի
առանձնահատկությունները
5. դաս.-15 ժամ, գործ.-15 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել Թուրքիայում մամուլի դերն ու նշանակությունը,


զարգացնել մամուլի՝ որպես աղբյուրի հետ աշխատելու հիմնական հմտությունները,



զարգացնել մեդիագրագիտության կարողությունները,



զարգացնել վերլուծական աշխատանք կատարելու հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

հասկանալու Թուրքիայում մամուլի պատմության հիմնական շրջափուլերը,
ներկայացնելու ԶԼՄ ազդեցությունների քարտեզը,
տարբերելու ԶԼՄ-ի կողմնորոշումները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կատարելու քաղաքական վերլուծություններ

2.

աշխատելու ԶԼՄ աղբյուրների հետ,

3.

պատրաստելու վերլուծական տեղեկագրեր

4.

հասկանալու տեղեկատվության տարածման հիմնական սկզբունքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.

Վերարտադրել

ժամանակակից

թյուրքագիտության

(թուրքագիտության)

և

օսմանագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք գիտակարգերի համալիրի՝ հետազոտական
մոտեցումներն

օրգանապես

համակցող

գիտության

մեթոդաբանական

հիմքերը,

հայեցակարգային, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Բ2. Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության
տարբեր բնագավառներում:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. տեքստերի և այլ աղբյուրների քննական վերլուծություն
3. սեմինարային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1՝ Թուրքիայում ԶԼՄ-ների պատմությունը
Թեմա2` Թուրքական իշխանամերձ ԶԼՄ-ները
Թեմա 3` Թուրքական ընդդիմադիր մամուլը
Թեմա 4` Թուրքիայում տեղեկատվության այլընտրանքային աղբյուրները. Digital Media
Թեմա 5՝ Մեդիագրագիտության հիմունքներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Yesil B., Media in New Turkey. The Origins of an Authoritarian Neoliberal State (University of

2.

Illinois Press, 2016).
Ибрагимов, А.Х., Печать Турции(М.: Издательство МГУ, 1965).

3.

Гусейнов, А.А., Средства массовой информации в общественно-политическойжизни
Турции (М.: Наука, 1981).

1. 1803/Բ13

2. Համաշխարհային գրականության պատմություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 22 ժամ, գործ.- 8 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել համաշխարհային գրականության մոտիվները և
առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. սահմանելու համաշխարհային գրականության ձևավորման
առանձնահատկությունները
4. նկարագրելու 20-րդ դարի գրականության զարգացման հիմնական միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. ճանաչելու և համադրելու գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. գործնականում կիրառելու տվյալ դարաշրջանների գրականության մասին տեսական
գիտելիքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել տեղեկատվություն գրականագիտության, համաշխարհային և թյուրքալեզու
ժողովուրդների գրականության պատմության վերաբերյալ:
Բ7. Վերլուծել թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության (մասնավորապես օսմանյան և
թուրքական գրկանության) պատմության փուլերը:
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Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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 աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Հոմերոսյան պոեմները: Հոմերոսյան հարցը: Հին հունական դրաման. Էսքիլես,
Սոֆոկլես, Եվրիպիդես:
Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային
հիմքերը: Վերածնունդը Իտալիայում: Դանտեի կյանքը: «Աստվածային կատակերգություն» պոեմը: Պոեմի կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը:
Սերվանտեսի կյանքը և ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը:
Դոն Կիխոտի կերպարը:
Վերածնունդը Ֆրանսիայում: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպի
ժանրային առանձնահատկությունները և պոետիկան: Հումանիստականը Ռաբլեի
վեպում:
Անգլիական Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիրի ստեղծագործությունը: Մեծ
ողբերգությունները
(«Համլետ»,
«Լիր
արքա»,
«Օթելլո»):
Շեքսպիրի
կատակերգությունները և դրամաները:
Կլասիցիզմի գլխավոր սկզբունքները: Բնական մարդու կոնցեպցիան: Պիեռ Կոռնելի
«Սիդ» ողբերգությունը: Մոլիերի «Դոն Ժուան» կատակերգությունը:
Վ. Գյոթեի ստեղծագործությունը: «Ֆաուստ» ողբերգությունը, Մեֆիստոֆելի կերպարը:
Մարդու կոնցեպցիան «Ֆաուստ» ողբերգության մեջ:
Բայրոնի ստեղծագործությունը: Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: Բայրոնի
պոեմները.«Դոն Ժուան» չափածո վեպը:
Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Վիկտոր Հյուգոյի «Փարիզի
Աստվածամոր տաճարը» վեպը:
Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի
ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները:
«Ճանճերը» պիեսը:
ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի «Խոտի տերևներ» ժողովածուի
գաղափարները և պոետիկան: Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների
«Շառաչ և ցասում» վեպի պրոբլեմները:
Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը:
Ֆր.
Կաֆկայի
ստեղծագործությունը:
Պատմվածքները
և
պրիտչաները:
«Կերպարանափոխություն» նովելը: «Դատավարություն» վեպը:
Հ. Հեսսեի ստեղծագործական ուղին: Հեսսեի «Տափաստանի գայլը» վեպի հոգեբանական
և փիլիսոփայական հիմքերը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Արտամոնով Դ., 17-18-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն,
Երևան, 1987:
19-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն, խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի,
Երևան, 1986:
Алексеев М.П., Жирмунский В.М. и др. История зарубежной литературы Средних веков и
Возрождения. Любое издание, Москва, 1979.
История зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011.

2.
3.
4.

1. 1802/Բ21

2. Իսլամագիտության հիմունքներ-2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-22 ժամ, գործ.-8 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում իսլամագիտության
վերաբերյալ,


ուսանողներին ծանոթացնել մուսուլմանական մշակութային արժեքային համակարգի
ձևավորվան և զարգացման առանձնահատկություններին,



ուսանողին

ծանոթացնել

իսլամի

կրոնագաղափարական,

կրոնաիրավական

և

փիլիսոփայական համակարգերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

թվարկելու իսլամի կրոնաիրավական համակարգի հիմնարար սկզբունքները,
ձևակերպելու իսլամական կրոնագաղափարական մտքի զարգացման և կայացման
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

գնահատելու իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների պատճառահետևանքային կապը,
վերլուծելու ադապտացիոն գործընթացներն իսլամում, դրանց տեղն ու դերը ժամանակի
մարտահրավերների համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
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և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ
պետական շահերին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Շարիաթի ձևավորումը և կայացումը։
Թեմա 2՝ Դոգմատիկա և կալամ։
Թեմա 3՝ Ուսուլ ադ-դին:
Թեմա 4՝ Ֆալսաֆա` մուսուլմանական փիլիսոփայություն:
Թեմա 5՝ աթ-Թասաուֆ. Կրոնական միստիցիզմ։
Թեմա 6՝ Գաղափարական հոսանքները և տարա-ձայնությունները իսլամում XIX-XX դ. վերջ
(մոդեռնիզմ, ռեֆորմացիա, ֆունդամենտալիզմ, ռադիկալիզմ և այլն )։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Ходжсон М. Дж. С., История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших
дней, Москва; 2013.
Кныш А.Д., Мусульманский мистицизм: краткая история / А. Д. Кныш; пер. с англ. М. Г.
Романов. — СПб.: «Издательство “ДИЛЯ”», 2004.
Сагадеев А., Восточный перипатетизм, Марджани, 2009.
Васильев А.М., История Саудовской Аравии (1745 — 1973), М. 1982.
Watt W. M., Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh University Press, 1985.
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1. 1803/Բ18

2. Պոլսահայ գրականություն և մամուլի պատմություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-15 ժամ, գործ.-15 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնել 19-րդ դարավերջին և 21-րդ դարասկզբին լույս տեսնող պոլսահայ
մամուլի հարուստ պատմության էջերը: Ուսանողներին տրամադրելու խոր և
համակողմանի գիտելիք նշված ժամանակահատվածի մամուլի պատմության էջերի
մասին:



Առանձին

քննության

ենթարկել

պոլսահայ

հասարակական-քաղաքական

և

մշակութային կյանքի բոլոր բնագավառներն ընդգրկող, լուսաբանող պարբերականներն
իրենց

առաջադրած

հարցասիրությունների

հանրագիտական

իրողությամբ,

թեմատիկայով ու բովանդակությամբ, որոնք նպաստել և նպաստում են հայ ազգային
զարթոնքին:


Առանձնակի
պոլսահայ

մանրակրկտորեն
մամուլի՝

վերազարթոնքի

նշված

և

հետևողականորեն

ժամանակահատվածի

ուղղությամբ

շրջադարձային

ուշադրություն

պատմության

մեջ

դերակաատարում

դարձնելով
ազգային
ունեցած

պարբերականներին՝ ներկայացնել մամուլի պատմության հարուստ էջերը, ինչպես նաև
պոլսահայ մամուլի պատմության հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և
իմացություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Համակողմանիորեն ներկայացնելու 19-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարասկզբին լույս
տեսնող այն պարբերականները, որոնք հարուստ, բազմազան, ընդգծված և առաջադրած
խնդիրներով համալրում են հայ պարբերական մամուլի հարուստ էջերը:
2. Նկարագրելու այս շրջանում պոլսահայ մամուլը ներկայացնող պարբերականներն
իրենց հատուկ և ամենաբնորոշ կողմերով:
3. Լուսաբանելու ժամանակի հասարակական-քաղաքական ու հոգևոր-մշակութային
կյանքի խոշոր տեղաշարժերի հետ կապված պոլսահայ մամուլի առաջադրող նոր
գաղափարները:
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4. Հայ իրականության գիտակցական հիմքով՝ ձևակերպելու այդ ժամանակահատվածի
մամուլի էջերի առանձնահատկություններն ու բնորոշ կողմերը, ինչպես նաև բացատրել
տվյալ

ժամանակահատվածում

պարբերականների

հիմնականխնդիրներն

ու

գործունեության սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Կիրառելու մամուլի պատմության մասին փաստերի հավաքման, պահպանման և
մշակման մեթոդները:
6. Նկարագրելու

մամուլի

էջերը,

հոդվածների

ներկայացումով,

քննությամբ

վերլուծություններ կատարել և և լուսաբանել առաջադրած խնդիրներն ու ուղղությունները,
7. Իրականացնելու

գործնական

աշխատանքներ

մամուլի

պատմության

ոլորտում՝օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. Կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու մամուլի էջերը ճիշտ
ուսումնասիրելու բարդությունները,
9. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու և վերլուծելու, պահպանելու
մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
10. Կատարելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ ձևակերպումներով
նյութերի համադրություն, բանավոր և գրավոր խոսք տվյալ պարբերականի մասին՝ իր
բնորոշ կողմերով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել տեղեկատվություն գրականագիտության, համաշխարհային և թյուրքալեզու
ժողովուրդների գրականության պատմության վերաբերյալ:
Բ7. Վերլուծել թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության (մասնավորապես օսմանյան և
թուրքական գրկանության) պատմության փուլերը:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ, հանձնարարված
գրականության քննարկում, մասնակցություն քննարկումների, թեզերի կատարում, ինքնուրույն
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հետազոտություններ,
2. գրավոր կամ բանավոր քննություն, հարցումներ, բանավիճային քննարկումներ,
3. մամուլի չուսումնասիրված էջերի հետազոտություն և լսարանային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Պոլսահայ պարբերական մամուլի ընդհանուր պատմության համառոտ տեսություն:

2.

Պոլսահայ մամուլի էջերը 19-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբից մինչև մեր օրերը
(ծանրակշիռ

դերակատարում

խմբագիրների

ունեցած

խմբագրական

պարբերականներին,

գործունեությունների

ինչպես

նաև

նպատակային

ուսումնասիրությանն առանձնակի ժամաքանակի հատկացումով),
3.

«Մարմարա»,

4.

«Ժամանակ»,

5.

«Ակօս»:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խառատյան Ալ., Արևմտահայ պարբերական մամուլը և գրաքննությունը Օսմանյան
Թուրքիայում ( 1857 - 1908), Երևան, 1989:
2. Խառատյան Ա., Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900-1922), Երևան,
2015:
3. Իսթանպուլահայ պարբերական մամուլը սկիզբէն մինչեւ այսօր, Մարմարա, 15
հոկտեմբեր, 1994:
4. Ղուկասյան Վ.Գ., Պոլսահայ մամուլի և հրապարակախոսության սկզբնավորումը.,
Երևան., 1975:

1. 1803/Բ19

4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրի հայ գաղթօջախների
պատմություն (Օսմանյան կայսրության հայ
գաղթօջախներ)
5. դաս.- 15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել արևմտահայ մշակութային խոշորագույն կենտրոնի և
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Միջին Արևելքի ամենամեծ հայկական գաղթօջախի` Կ. Պոլսի հայության կյանքի,
մտավոր և հոգևոր արժեքների պատմությանը /15-20-րդ դարերի 2-րդ տասնամյակ/,
ինչպես և Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախի պատմությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

լուսաբանելու Օսմանյան տիրապետության շրջանում Կ. Պոլսի հայ համայնքի վիճակի
մասին,

2. վերարտադրելու հայ բնակչության դասային կազմը, էսնաֆական կազմակերպությունը,
դրանց տեղն ու նշանակությունը հայ համայնքի ազգային ու տնտեսական կյանքում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելու Կ. Պոլսի հայության կյանքի, մտավոր և հոգևոր արժեքների պատմությանը
(15-20-րդ դարերի 2-րդ տասնամյակ), ինչպես և Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախի պատմությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.

Վերարտադրել

ժամանակակից

թյուրքագիտության

(թուրքագիտության)

և

օսմանագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք գիտակարգերի համալիրի՝ հետազոտական
մոտեցումներն

օրգանապես

համակցող

գիտության

մեթոդաբանական

հիմքերը,

հայեցակարգային, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Կ. Պոլսի հայ գաղթօջախը 15-17-րդ դարերում (ազգային հասարա-կական կյանքը,
տնտեսությունը, պատրիարքությունը, մշակույթը):
Թեմա 2՝ Արևմտահայերի Ազգային սահմանադրությունը և պոլսահայ համայնքը:
Թեմա 3՝ Կ. Պոլսի հայ գաղթօջախի դերը Հայկական հարցի միջազգայնացման ասպարեզում:
Թեմա 4՝ Զմյուռնահայ վաճառականությունը Լևանտի առևտրում:
Թեմա 5՝ `Գաղթօջախը երիտթուրքական կառավարման շրջանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Խառատյան, Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը (XV-XVII դարեր), Երեւան, 2007։
2. Ալբերտ Խառատյան, Կոստանդնուպոլիս,- «Հայ գաղթաշխարհի պատմութիւն», հտ. 2,
Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2003, էջ 65-177։

1. 1803/Բ20

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 5

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 150 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել թուրք քերականագետների տեսություններին:



խորացնել ուսանողների թուրքերենի գիտելիքները, թուրքերենից հայերեն, հայերենից
թուրքերեն թարգմանական հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու ժամանակակից թուրքերենի քերականական կարգերը:

2. վերարտադրելու լեզվաբանական վերլուծության մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելու և թարգմանելու թուրքերեն տեքստերը:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Թարգմանության հիմնահարցերը հայերենում և թուրքերենում: Երկու լեզուների
ուսումնասիրություն` զուգադրական մեթոդի հիման վրա:
Թեմա 2՝ Հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն թարգմանությունների առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն:
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Թեմա 3՝ Տեքստային թարգմանություններ` թուրքերենից հայերեն, հայերենից թուրքերեն:
Թեմա 4՝ Բառաշերտերի ուսումնասիրումը թուրքերենում, բառակազմական ձևեր:
Թեմա 5՝ Սեռի կարգը թուրքերենում և դրանից բխած բայաձևի փոփոխությունները:
Թեմա 6՝ Գոյականի կազմության առանձնահատկությունները, դրանց ձևերը թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Koç N., Yeni Dilbilgisi, İstanbul, 1990.

4.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

5.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/Բ22
4. 2 ժամ/շաբ.

2.Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն
(Թուրքիայի նորագույն շրջանի գրականություն) - 3
5. դաս.- 22 ժամ, գործ.-8 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողին լուսաբանել ժամանակակից թուրք գրականության թեմատիկ և ժանրային
առանձնահատկությունները, գրական ուղղությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու 20-րդ դարի սկզբում և քեմալական Թուրքիայում գրականության թեմատիկ, ժանրային և գաղափարական զարգացման միտումները
2. ներկայացնելու

Քեմալական

շրջանի

գրականության

թեմատիկ,

գաղափարական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելու ժամանակակից թուրք գրականության հիմնահարցերը:
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ժանրային

և

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել տեղեկատվություն գրականագիտության, համաշխարհային և թյուրքալեզու
ժողովուրդների գրականության պատմության վերաբերյալ:
Բ7. Վերլուծել թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության (մասնավորապես օսմանյան և
թուրքական գրկանության) պատմության փուլերը:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
4. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ 20-րդ դարի սկզբի թուրք գրականության թեմաներն ու ժանրերը:
Թեմա 2՝ 20-րդ դարում Թուրքիայի ներքին քաղաքական-հասարակական երեվույթների
ազդեցությունը գրական կյանքի վրա:
Թեմա 3՝ Երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո և մինչև 40-ական թթ. թուրք գրողների
հասարակական-քաղաքական գործունեությունը և գրական ժառանգությունը:
Թեմա 4՝ Ռեշադ Նուրի Գյունդեքինի, Նազըմ Հիքմեթի ստեղծագործությունների
գաղափարական և գեղարվեստական արժեքների վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ռ. Մելքոնյան. Թուրքական գրականության պատմություն (XX դարի 20-ական թթ.
XXI դարի սկիզբ), Երևան, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2017թ․:

2.

Ռ. Մելքոնյան, Հայոց ցեղասպանության թեման արդի թուրքական գրականության
մեջ, Երևան «ՎՄՎ-Պրինտ», 2010:

3.

С. Н. Утургаури, Турецкая проза 60-70-х годов : Основные тенденции развития, М. :
Наука, 1982. - 216 с.

4.

М. М. Репенкова, Вращающиеся зеркала: постмодернизм в литературе Турции - М.:
395

Вост. лит, 2010.
5.

Ş. Kurdakul, Çağdaş Türk Edebiyatı, 4 Cilt, 1. Baskı, Evrensel Basım Yayın, 2002.

1. 1803/Բ21

2.Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Թուրքիայի
նորագույն պատմություն) - 3
5. դաս.- 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

4. 4 ժամ/շաբ.

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին տալ գիտելիքներ Թուրքիայի Հանրապետության նորագույն շրջանի
պատմության մասին (XXդ. երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից մինչև
XXIդ. սկիզբ )

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու Թուրքիայի Հանրապետության պատմության հարցերը 1940-ական թթ. XXIդ. սկիզբ,
2. լուսաբանելու Թուրքիայի նորագույն պատմության հիմնահարցերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարելու պատմական վերլուծություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա7.

Ներկայացնել

գիտական

տեղեկատվություն

թյուրքական

ժողովուրդների

ծագումնաբանության, թյուրքալեզու ժողովուրդների բնակության տարածքների պատմության,
թյուրքալեզու պետությունների աշխարհագրական միջավայրի առանձնահատկությունների
մասին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից
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մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Բ8. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Պոտսդամի կոնֆերանսը և հայկական տարածքների հարցը:
Թեմա 2՝ Անցումը բազմակուսակցականությանը, դեմոկրատական կուսակցության
իշխանության շրջանը:
Թեմա 3՝ Թուրքիան և ՆԱՏՕ-ն:
Թեմա 4՝ Ռազմական հեղաշրջումները Թուրքիայում:
Թեմա 5՝ Իսլամական գործոնը Թուրքիայի Հանրապետությունում: Իսլամամետ ուժերի
իշխանության գալը:
Թեմա 6՝ Հայ թուրքական հարաբերությունները արդի փուլում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սաֆրաստյան

Ռ.,

Մելքոնյան

Ռ.

և

ուրիշներ,

Թուրքիայի

Հանրապետության

պատմություն. Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ. Հրատ., 2014:
2. Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի
ծագումնաբանությունը (1876-1920թթ.), Երևան, 2009:
3. Киреев Н., История Турции: XX век, Москва, 2007.
4. Lewis B., The Emergence of Modern Turkey, Oxford, 2002.
5. Zürcher E., Turkey: A Modern History, London-New York, 2004.
6. Aktar A., Varklık Vergisi ve “Türkleştirme” Politikaları, İstanbul, 2000.
7. Çarkoğlu A., Ak Parti ve Kürtler, İstanbul, 2011.
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1. 1802/Բ41
4. 2 ժամ/շաբ.

2.Մերձավոր Արևելքի պատմություն (Արաբական երկրներ) 2
5. դաս.- 30 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել Արաբական երկրների պատմությանը նորագույն
շրջանում, Թուրքիայի / Իրանի հետ այդ երկրների քաղաքական և տնտեսական
փոխհարաբերություններին արդի փուլում, այդ հարաբերություններով
պայմանավորված տարածաշրջանային զարգացումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու Արաբական երկրների նորագույն շրջանի զարգացման, մի
կողմից`Թուրքիայի
և
Իրանի,
մյուս
կողմից՝Արաբական
երկրների
միջև
փոխհարաբերությունների օրինաչափությունները,
2. տիրապետելու այդ փոխհարաբերությունների հաստատման, զարգացման և կայացման
առանձնահատկություններին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. մեկնաբանելու Թուրքիայի Հանրապետության /Իրանի պատմության հարցերը 1920ական թթ.- XXI դ. սկիզբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ
պետական շահերին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում,
2. ինքնուրույն հետազոտության կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ասիայի արաբական երկրները 19-րդ դարում։
Թեմա 2՝ Իրան-Արաբական աշխարհ հարաբերությունները մինչև Իսլամական
հեղափոխությունը։
Թեմա 3՝ Արաբական երկրների պայքարը մեծ տերությունների գաղութային
քաղաքականության դեմ։
Թեմա 4՝ Արաբական երկրներն անկախության հռչակումից հետո։
Թեմա 5՝ Թուրքիա-Արաբական երկրներ հարաբերությունները նորագույն շրջանում։
Թեմա 6՝ Ջրի և քրդական հիմնախնդիրները թուրք-արաբական հարաբերություններում։
Թեմա 7՝ Իրան-Արաբական աշխարհ հարաբերությունները մինչև Իսլամական
հեղափոխությունը։
Թեմա 8՝ Իսլամական հեղափոխության ազդեցությունն Արաբական աշխարհի երկրների հետ
հարաբերությունների վրա։՝Արաբական գարունն ու Թուրքիայի և Իրանի դիրքորոշումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

И.А. Василенко, Геополитика современного мира, М. 2015

2.

История Востока в 6-и томах, т.5-6., под ред. Р.Г. Ланда, 2006.

3.
4.

Конфликты и войны XXI века /Ближний Восток и Северная Африка/, М. 2015.
Հովհաննիսյան Ն., Արաբական երկրների պատմություն հ.3-4. Եր. 2006-2007:

1. 1803/Բ24

2. Ադրբեջաներեն- 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 16 ժամ, գործ.- 44 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 թուրքերենի գիտելիքների հիման վրա ուսանողներին ծանոթացնել ադրբեջաներենի
տիպաբանական առանձնահատկություններին, լեզվի պատմությանը, հնչյունական
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համակարգին, ինչպես նաև քերականության ընդհանուր դրույթներին`կիրառելով
համեմատական մեթոդ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ադրբեջաներենի առանձնահատկությունները թյուրքական լեզուների
շարքում, թվարկել հաղորդակցության համար անհրաժեշտ բառեր և
արտահայտություններ
2. մատնանշելու ադրբեջաներենի և թուրքերենի՝ որպես առանձին լեզուների ուսումնասիրման համեմատական մեթոդաբանությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կարդալու և թարգմանելու միջինից ցածր բարդության նախադասություններ բառարանի
օգնությամբ, ինչպես նաև կիրառել մի շարք խոսակցական բառեր և արտահայտություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ադրբեջաներենը՝ որպես օղուզա-սելջուկյան խմբի առանձին լեզու:
Թեմա 2՝ Ադրբեջաներենի հնչյունական համակարգը, հիմնական տարբերությունները թուրքերենից:
Թեմա 3՝ Ձևաբանություն: Գոյական անուն: Ածական անուն:
Թեմա 4՝ Դերանուններն ադրբեջաներենում: Թվական:
Թեմա 5՝ Բայական համակարգ, բայի կազմությունը և քերականական կարգերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
3. Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА,
2011.
4. Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
5. Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.

1. 1803/Բ25

2.Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 6

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 150 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսումնասիրել թուրքերենի հիմնահարցերը` առաջնորդվելով երկու լեզուներում եղած
լեզվական չափորոշիչներով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.թվարկելու ժամանակակից թուրքերենի լեզվաբանության տեսական խնդրացանկը
2.հիմնավորելու այն մեթոդի տրամաբանությունը, որով ուսումնասիրվում է թուրքերենը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարելու տարբեր բարդության թուրքերեն տեքստերի թարգմանություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
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հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Կապակցությունների համակարգը թուրքերենում (ածականական, գոյականական,
թվականական կապակցության ձևերը):
Թեմա 2՝ Կապական բառերը և դրանց գործածումը նախադասություններում:
Թեմա 3՝ Մակբայների դերը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Թերթերից և ամսագրերից թարգմանություններ:
Թեմա 5՝ Հոլովական համակարգը թուրքերենում:
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Թեմա 6՝ Նախադասության կառուցվածքային առանձնահատկությունները թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Koç N., Yeni Dilbilgisi, İstanbul, 1990.

4.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

5.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/Բ26

2. Հայոց ցեղասպանության պատմություն

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

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. – 22 ժամ, գործ.-8 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել Հայոց ցեղասպանության պատմությունը, ծանոթացնել
ցեղասպանագիտության հիմնական դրույթներին և հիմնահարցերին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ձևավորելու Հայոց ցեղասպանության հետ կապված պատմական իրադարձությունները
վերլուծելու ունակություններ:

2.

զարգացնելու ցեղասպանագիտական տեսական գիտելիքներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կատարելու պատմաքաղաքական վերլուծություն:

4.

հասկանալու ցեղասպանագիտական տեսությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
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և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ
պետական շահերին:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ8. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. պատմահամեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Հումանիտար ինտերվենցիան Օսմանյան կայրություն:
Թեմա 2՝ Արևմտամետ բարանորոգումնները Օսմանյան կայսրությունում և քրիստոնյաները
հավասար իրավունքներ :
Թեմա 3` Միախառնման և միաձուլման քաղաքականությունը:
Թեմա 4` Ընդիմադիր սահմանադրական շարժումը և քրիստոնյաները:
Թեմա 5՝ Նախացեղասպանական իրավիճակ:
Թեմա 6՝ Ցեղասպանության առաջին ծրագիրը:
Թեմա 7՝ Լոնդոնյան արձանագրությունից մինչև Բեռլինի կոնգրես:
Թեմա 8` Համիդյան 1894-1896թթ հայերի ցեղասպանությունը (կոտորածները):
Թեմա 9` 1905-06 թթ հայ թաթարական բախումները:
Թեմա 10` Հայերի զանգվածային կոտորածները Կիլիկիայում 1909թ.:
Թեմա 12` Հայկական հարցը 1912-1914:
404

Թեմա 13` Երիտթուրքական ցեղասպան ծրագիրը:
Թեմա 14` Քեմալականների ցեղասպան ծրագիրը:
Թեմա 15` Ցեղասպանության հայեցակարգի ձևավորումը:
Թեմա 16` Նեմեսիս
Թեմա17` ԱՍԱԼԱ
Թեմա 18` Ցեղասպանության ճանաչման հարցը ՀՀ արտաքին քաղաքականության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ռ. Սաֆրաստյան.

Օսմանյան

կայսրություն.

ցեղասպանության

ծրագրի

ծագումնաբանությունը (1876-1920 թթ.), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009թ:
2. Ваакн Н. Дадрян, История армянского геноцида, этнический конфликт от Балкан до
Анатолии и Кавказа, Ереван 2007г.:
3. Ռ. Հովնանյան, Նեմեսիսը գործողության մեջ, Երևան 2015թ.:
4.Ռ. Հովնանյան, Գաղտնի բանակ, պատմություն կերտողները, Երևան 2015թ.:

1. 1803/Բ28
4. 2 ժամ/շաբ.

2.Ուսումնասիրվող երկրի գրականության պատմություն
(թուրքիայի նորագույն շրջանի գրականություն) - 4
5. դաս. – 22 ժամ, գործ. - 8 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին սովորեցնել ժամանակակից թուրք գրականության թեմատիկ և ժանրային
առանձնահատկությունները, գրական ուղղությունները, հասրակական-քաղաքական
երևույթների ազդեցությունը դրական կյանքի վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դասակարգելու ժամանակակից
թուրք գրականության թեմատիկ, ժանրային և
գաղափարական զարգացման միտումները
2. ներկայացնելու թուրք
գրականության հիմնահարցերը, ինքնուրույն շարունակել
խորացնել գիտելիքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելու և թարգմանելու թուրքերեն տեքստերը:
405

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել տեղեկատվություն գրականագիտության, համաշխարհային և թյուրքալեզու
ժողովուրդների գրականության պատմության վերաբերյալ:
Բ7. Վերլուծել թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության (մասնավորապես օսմանյան և
թուրքական գրկանության) պատմության փուլերը:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
4. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Արդի թուրք գրականության հիմնահարցերը (թեմատիկ, ժանրային և գաղափարական):
Թեմա 2՝ Գյուղագրության ամրագրումը թուրք գրականության մեջ:
Թեմա 3՝ 80-ականներից մինչև մեր օրերի թուրք գրականության հիմնահարցերի
վերլուծություն:
Թեմա 4՝ Ֆաքիր Բայքուրթի, Օրհան Քեմալի, Ազիզ Նեսինի, Յաշալ Քեմալի, Քեմալ Յալչընի,
Օրհան Փամուկի ստեղծագործու-թյունների վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ռ. Մելքոնյան. Թուրքական գրականության պատմություն (XX դարի 20-ական թթ. XXI
դարի սկիզբ), Երևան, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2017թ․:

2.

Ռ. Մելքոնյան, Հայոց ցեղասպանության թեման արդի թուրքական գրականության մեջ,
Երևան «ՎՄՎ-Պրինտ», 2010:

3.

С. Н. Утургаури, Турецкая проза 60-70-х годов : Основные тенденции развития, М. :
Наука, 1982. - 216с.

4.

М. М. Репенкова, Вращающиеся зеркала: постмодернизм в литературе Турции - М.: Вост.
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лит, 2010.
5.

Ş. Kurdakul, Çağdaş Türk Edebiyatı, 4 Cilt, 1. Baskı, Evrensel Basım Yayın, 2002.

1. 1803/Բ27
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Թուրքիայի
նորագույն պատմություն) - 4
5. դաս.-30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

6. 6-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ գիտելիքներ Թուրքիայի Հանրապետության նորագույն շրջանի
պատմության մասին (XXդ. երկրորդ համաշ-խարհային պատերազմի ավարտից մինչև
XXIդ. սկիզբ )
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.լուսաբանելու Թուրքիայի Հանրապետության պատմության հարցերը 1940-ական թթ.XXIդ. սկիզբ
2. պատկերացում կազմելու Թուրքիայի նորագույն պատմության հիմնահարցերի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառելու պատմական վերլուծության հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա7.

Ներկայացնել

գիտական

տեղեկատվություն

թյուրքական

ժողովուրդների

ծագումնաբանության, թյուրքալեզու ժողովուրդների բնակության տարածքների պատմության,
թյուրքալեզու պետությունների աշխարհագրական միջավայրի առանձնահատկությունների
մասին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

իմացությունը:
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մեթոդների

ու

մոդելների

Բ8. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Պոտսդամի կոնֆերանսը և հայկական տարածքների հարցը:
Թեմա 2՝ Անցումը բազմակուսակցականությանը, դեմոկրատական կուսակցության
իշխանության շրջանը:
Թեմա 3՝ Թուրքիան և ՆԱՏՕ-ն:
Թեմա 4՝ Ռազմական հեղաշրջումները Թուրքիայում:
Թեմա 5՝ Իսլամական գործոնը Թուրքիայի Հանրապետությունում: Իսլամամետ ուժերի
իշխանության գալը:
Թեմա 6՝ Հայ թուրքական հարաբերությունները արդի փուլում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սաֆրաստյան

Ռ.,

Մելքոնյան

Ռ.

և

ուրիշներ,

Թուրքիայի

Հանրապետության

պատմություն. Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ. Հրատ., 2014:
2. Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի
ծագումնաբանությունը (1876-1920թթ.), Երևան, 2009:
3. Киреев Н., История Турции: XX век, Москва, 2007.
4. Lewis B., The Emergence of Modern Turkey, Oxford, 2002.
5. Zürcher E., Turkey: A Modern History, London-New York, 2004.
6. Aktar A., Varklık Vergisi ve “Türkleştirme” Politikaları, İstanbul, 2000.
7. Çarkoğlu A., Ak Parti ve Kürtler, İstanbul, 2011.
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1. 1803/Բ29

2.Ադրբեջաներեն - 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 60 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ավելի խորությամբ ծանոթացնել ադրբեջաներենի քերականական և
բառապաշարային
թարգմանություններ

հնարավորություններին,
կատարելու

ներկայացնել

մեթոդները

և

ադրբեջաներենով

հնարավորինս

հարստացնել

ուսանողների բառապաշարը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու ադրբեջաներենով միջին բարդության, երբեմն էլ միջինից բարձր
բարդության թարգմանություններ կատարելու հմտություններին
2. վերարտադրելու ադրբեջաներենի քերականական կանոնները, սկզբունքները և առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կարդալու և թարգմանելու միջին բարդության տեքստեր, ինչպես նաև որոշ չափով

օգտվել ժամանակակից ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից, կատարել
եռակողմ թարգմանություններ (ադըրբեջաներեն-թուրքերեն-հայերեն):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
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2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Բայական համակարգն ադրբեջաներենում, ժամանակաձևերը: Մակբայներն
ադրբեջաներենում:
Թեմա 2՝ Ադրբեջաներենի ոչ ինքնուրույն, օժանդակ խոսքի մասերը: Ընդհանրություններն ու
տարբերությունները թուրքերենից:
Թեմա 3՝ Շարահյուսություն: Նախադասության գլխավոր անդամները:
Թեմա 4՝ Նախադասության երկրորդական անդամները: Նախադասություն կազմելու
հիմնական սկզբունքներն ու կանոնները ժամանակակից ադրբեջաներենում:
Թեմա 5՝ Ժամանակակից ադրբեջաներենի բառապաշարը: Բառապաշարի հարստացման
միջոցները և ժամանակակից միտումները: Լեզվաքաղաքականությունը ժամանակակից
Ադրբեջանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
2. Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА,
2007.
3. Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
4. Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
5. Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
6. Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.

7.

Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.
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1. 1803/Բ30

2. Օսմաներեն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 8 ժամ, գործ. – 22 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել օսմաներենի հնչյունական համակարգին,
արաբապարսկական փոխառություններին, քերականական մի շարք
առանձնահատկություններին, XIX դարի վերջի և XX դարի սկզբի գրական տեքստերի
նմուշներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու օսմաներենի այբուբենը, նշանային համակարգը, արաբապարսկական
բառապաշարը, որոշ քերականական առանձնահատկություններ
2. սահմանելու արաբապարսկական կարևոր քերականական կարգերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարելու XIX վերջի և XX դարի սկզբի գրական տեքստերի
թարգմանություն`զուգադրական մեթոդի հիման վրա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. օսմաներեն պարզ տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ընդհանուր տեղեկություններ օսմաներենի մասին: Նրա տեղը թյուրքական
լեզվաընտանիքում:
Թեմա 2՝ Օսմաներենի այբուբենը, նշանային համակարգը: Օսմաներենի ձայնավորների և բաղաձայնների առանձնահատկությունները, կարևորագույն քերականական կարգերը:
Թեմա 3՝ Արաբերենից բխող մի շարք քերականական կարգեր օսմաներենում:
Թեմա 4՝ Պարսկերենից բխող մի շարք քերականական կարգեր օսմաներենում:
Թեմա 5՝ Արաբապարսկական փոխառությունները օսմաներենի բառապաշարում:
Թեմա 6՝ Ծանոթություն XIX դարի վերջի և XX դարի սկզբի գրական լեզվի նմուշներին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Սարգսյան, Ա. Սաֆարյան, Լ. Սահակյան, Օսմաներենի դասագիրք, Երևան, 2016:
2. Develi H., Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul, 2007.
3. Develi H., Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul, 2007.
4. Timurtaş F., Osmanlı Türkçesi Metinleri II, 10. Baskı, İstanbul, 2005.
5. Timurtaş F., Osmanlı Türkçesi Grameri III, 11. Baskı, İstanbul, 2005.

1. 1803/Բ31

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (թուրքերեն) - 7

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 8 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 120 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել թուրք քերականագետների աշխատանքներին և այդուսումնասիրությունները ընդունել որպես տվյալ լեզվի ուսուցման ևս մեկ մեթոդ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալու ժամանակակից թուրքերենի բառապաշարի զգալի մասը
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2. հասկանալու լեզվաբանական վերլուծության մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարելու թուրքերեն տեքստերի թարգմանություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա

1՝

Dık

–

acak

բայանունների

միջոցով

կազմված

բարդ

ստորադասական

նախադասությունները թուրքերենում:
Թեմա 2՝ Մակբայական դերբայները թուրքերենում, դրանց զուգահեռները հայերենում:
Թեմա 3՝ Բառաստեղծման մեթոդները թուրքերենում. բառաբարդում, նախածանցում և բառակրկնություն:
Թեմա 4՝ Թուրքերենի ժամանակային ձևերը, դրանց տարբերությունները և նմանությունները
հայերենի հետ զուգակցելիս:
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Թեմա 5՝ Գոյականի կարգի առանձնահատկությունները:
Թեմա

6՝

Հրամայական

և

ըղձական

եղանակները

և

դրանց

շուրջ

քերականների

վերլուծությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից
որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ.,
2015:
2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
3. Koç N., Yeni Dilbilgisi, İstanbul, 1990.
4. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
5. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/Բ32

2. Ադրբեջանի պատմություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել Ադրբեջանի պատմության հիմնական փուլերին:
2. զարգացնել

պատմական

զարգացման

քաղաքական

և

սոցիալ-մշակութային

բաղադրիչները վերհանելու կարողությունը:
3. զարգացնել վերլուծական աշխատանք կատարելու հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու Ադրբեջանի քաղաքական պատմության հիմնական շրջափուլերը և
դրանց առանձնահատկությունները

2.

տարբերելու Ադրբեջանի պատմության հիմնական գործող անձանց

3.

ներկայացնելու

Ադրբեջանի

վերաբերյալ

աշխատանքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կատարելու քաղաքական վերլուծություններ
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աղբյուրագիտական

հիմնական

5.

աշխատելու դասական և ժամանակակից տարբեր բնույթի աղբյուրների հետ

6.

պատրաստելու վերլուծական տեղեկագրեր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. Քննարկել թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումները և ծառայեցնել դրանք ՀՀ
պետական շահերին:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ8. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. տեքստերի և այլ աղբյուրների քննական վերլուծություն
3. սեմինարային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Հայ-թաթարական հակամարտությունը 19-20-րդ դարի սկզբին
Թեմա 2՝ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետություն (1918-1920)
Թեմա 3՝ Ադրբեջանի ԽՍՀ (1920-1985)
Թեմա 4՝ Ադրբեջանի անկախ հանրապետության ձևավորումը (1985-1993)
Թեմա 5՝ Ադրբեջանի Հանրապետությունը (1993-2018)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Altstadt Audrey L., Frustrated Democracy in Post-Soviet Azerbaijan (Columbia University,
2017).
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2.

Cornell, Svante E., Azerbaijan Since Independence (Routledge, 2010).

3.

Suny R., The Revenge of the Past (Stanford University Press, 1993).

4.

AZERBAIJANI" AND BEYOND. Perspectives on the Construction of National Identity
(Seiten Erscheinungsjahr, 2017).

5.

Tohidi N., Soviet in public, Azeri in private: Gender, Islam, and nationality in Soviet and
post-Soviet Azerbaijan (Women's Studies International Forum, 1996).

1. 1803/Բ33
4. 2 ժամ/շաբ.

2.Մասնագիտական լեզվի պատմություն (Թուրքերենի
պատմություն)
5. դաս. – 15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տեղեկատվություն հաղորդել թուրքերենի զարգացման փուլերի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու թուրքերենի զարգացման փուլերը
2. ձեռք բերելու պատմաբանասիրական վերլուծության հմտություններ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարելու թուրքերեն աղբյուրների թարգմանություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Հին թյուրքական գրավոր հուշարձանները:
Թեմա 2՝ «Սելջուկյան շրջանի» կամ «ժողովրդախոսակցական անատոլիական-օղուզական»
գրական ստեղծագործությունների լեզուն:
Թեմա 3՝ Օսմաներենը`որպես սեմաթեքական լեզու:
Թեմա 4՝ Թանզիմաթի գործիչները և թուրքերենի բարեփոխման փորձերը:
Թեմա 5՝ Թյուրքչուլուքի գաղափարախոսները`լեզվական բարեփոխումների մասին:
Թեմա 6՝ Աթաթուրքի լեզվական բարեփոխումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ա. Սարգսյան, Ա. Սաֆարյան, Լ. Սահակյան, Օսմաներենի դասագիրք, Երևան, 2016:

2.

Երեմեև Դ., Թուրքերի ծագումը, Երևան, 1975:

3.

Баскаков Н. А., Введение в изучение тюркских языков, М., 1962.

4.

Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Том 1., Москва, 1960.

1. 1803/Բ34
4. 4 ժամ/շաբ.

2.Մասնագիտական լեզվի տեսական քերականություն
(թուրքերենի տեսական քերականություն)
5. դաս. – 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողին լուսաբանել ժամանակակից թուրքերենի քերականության տեսական
հիմնահարցերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու թուրքերենի քերականության տեսական հիմնահարցերը:
2. իմանալու և յուրացնելու թուրքերենի տեսական քերականության հիմնահարցերը,
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լեզվաբանական տարբեր դպրոցների մոտեցումները այս հարցերի շուրջ:
3. ինքնուրույն շարունակելու խորացնել գիտելիքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. թվարկելու թուրքերենի զարգացման փուլերը:
5. ձեռք բերելու պատմաբանասիրական վերլուծության հմտություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Թուրք քերականության զարգացման փուլերը:
Թեմա 2՝ Արևմտյան, Խորհրդային և թուրք լեզվաբանական դպրոցների մոտեցումները:
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Թեմա 3՝ Պատմահամեմատական մեթոդների վերլուծություն:
Թեմա 4՝ Անդեմ բայերի քերականական կարգի վերլուծություն:
Թեմա 5՝ Դերբայական դարձվածների, բառակազմական կաղապարների վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Սաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից
որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ.,
2015:

2.

Ա. Սարգսյան, Ա. Սաֆարյան, Լ. Սահակյան, Օսմաներենի դասագիրք, Երևան, 2016:

3.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

1. 1803/Բ36

2. Ռազմական թարգմանության հմտություններ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 60 ժամ

6. 7-րդ ՝աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին խորությամբ ծանոթացնել թուրքերենի ռազմական բառապաշարին,
ներկայացնել թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն թարգմանություններ
կատարելու մեթոդները և զարգացնել թարգմանչական ունակությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալու ռազմական թարգմանության սկզբունքները և առանձնահատկությունները:
2. տիրապետելու ռազմական ոլորտին առնչվող բառապաշարին:
3.

օգտվելու

Թուրքիայի

ռազմական

ոլորտին

առնչվող

էլեկտրոնային

լրատվամիջոցներից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն միջին բարդության,
երբեմն էլ միջինից բարձր բարդության ռազմական տեքստերի թարգմանություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական,
գործունեություն:
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թարգմանչական ու վերլուծական

Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,

պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ռազմական տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ռազմական բառապաշար:
Թեմա 2՝ Ռազմական բառապաշարի կիրառումը բանավոր բանակցային խոսքում:
Թեմա 3՝ Ռազմական բառապաշարի կիրառումը գրավոր խոսքում. պաշտոնական
գրագրություն:
Թեմա 4՝ Ռազմական թարգմանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Հովսեփյան Լ., Թուրքիայի պաշտպանական համակարգի արդիականացումը և
անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014:

2.

Հովսեփյան Լ., Հովհաննիսյան Ա., Մինասյան Ս., Տարածաշրջանի ռազմական
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տեղեկագիրք, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2016:
3.

Аватков В. А., Турецкий язык: учебное пособие по общему курсу военного перевода,
часть, 1, Москва, изд. «МГИМО-Университет», 2012.

4.

Аватков В. А., Турецкий язык: учебное пособие по общему курсу военного перевода,
часть, 2, Москва, изд. «МГИМО-Университет», 2013.

5.

Аватков В. А., Турецкий язык: учебное пособие по военно-политическому переводы,
Москва, изд. «МГИМО-Университет», 2016.

1. 1803/Բ35

2. Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր -

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
4.
ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից Թուրքիայի արտաքին և ներքին
քաղաքական խնդիրներին, կուսակցություններին և կուսակցական

համակարգին,

ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների և ոչ մուսուլման ժողովուրդների
խնդիրներին

և

նրանց

հարաբերություններին,

կարգավիճակին,

մուսուլմանական

և

հարևան
թյուրքալեզու

երկրների
երկրների

հետ
հետ

հարաբերություններին, ներկայացնել երկրի արդի տնտեսական քաղաքականությունը
և իրավիճակը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից Թուրքիայի արտաքին և ներքին քաղաքականությունը,
կուսակցությունները,
կարգավիճակը,

Թուրքիայում

քրդական

ապրող

հարցը,

ազգային

ինչպես

նաև

փոքրամասնությունների
երկրի

տնտեսական

քաղաքականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. կատարելու ուսումնասիրություն և վերլուծական աշխատանք Թուրքիայի ինչպես
ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքական խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ:
3. կազմակերպելու կլոր սեղան քննարկումներ և գիտաժողովներ ինչպես արտաքին,
այնպես էլ ներքաղաքական խնդիրների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
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և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա7.

Ներկայացնել

գիտական

տեղեկատվություն

թյուրքական

ժողովուրդների

ծագումնաբանության, թյուրքալեզու ժողովուրդների բնակության տարածքների պատմության,
թյուրքալեզու պետությունների աշխարհագրական միջավայրի առանձնահատկությունների
մասին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
Բ8. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Թուրքիայի արտաքին և ներքին քաղաքական խնդիրները:
Թեմա 2՝ Կուսակցությունները և կուսակցական համակարգը:
Թեմա 3՝ Ազգային փոքրամասնությունների և ոչ մուսուլման ժողովուրդների խնդիրները և
նրանց կարգավիճակը
Թեմա 4՝ Հարևան երկրների հետ հարաբերությունները: Դաշնակից և եղբայրական երկրների
հետ հարաբերությունները:
Թեմա5՝Մուսուլմանական երկրների և թյուրքալեզու երկրների հետ հարաբերությունները:
Հարաբերություններում տեղ գտած փոփոխություններն ու զարգացումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Սաֆրաստյան

Ռ.,

Մելքոնյան

Ռ.

և

ուրիշներ,

Թուրքիայի

Հանրապետության

պատմություն. Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ. Հրատ., 2014:
2.

Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի
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ծագումնաբանությունը (1876-1920թթ.), Երևան, 2009:
3.

Киреев Н., История Турции: XX век, Москва, 2007.

4.

Lewis B., The Emergence of Modern Turkey, Oxford, 2002.

5.

Zürcher E., Turkey: A Modern History, London-New York, 2004.

6.

Aktar A., Varklık Vergisi ve “Türkleştirme” Politikaları, İstanbul, 2000.

7.

Çarkoğlu A., Ak Parti ve Kürtler, İstanbul, 2011.

Կամընտրական դասընթացներ

1. 1801/Բ48

2. Քրդերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 60 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 գիտելիքներ տալ ժամանակակից քրդերենի բարբառային բաժանման, տարածման
աշխարհագրական արեալի և կիրառության վերաբերյալ:


ներկայացնել պատմության ընթացքում քրդերենի համար կիրառված և կիրառվող
գրային համակարգերը:



պատկերացում տալ քրդերենի հնչյունաբանության, քերականական կառուցվածքի և
բառապաշարի յուրահատկությունների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ժամանակակից քրդերենի բարբառային բաժանման, հնչյունական և
քերականական առանձնահատկությունները:

2.

կարդալու և ընկալելու ժամանակակից քրդերենով պարզ նախադասություններ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

վերարտադրելու քրդերեն պարզ նախադասություններ:

4.

թարգմանելու քրդերենից հայերեն և հայերենից քրդեն փոքր պարզ տեքստեր:

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

ստեղծված հիմքի վրա լեզվի իմացությունը զարգացնելու կարողություն:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,
Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև
հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. դասախոսությունների կազմակերպում:
6. քրդերեն տեքստերի ընթերցում և թարգմանություն:
7. թեստերի և վարժությունների կատարում:
8. հնչյունական և քերականական առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից քրդերենի բարբառային բաժանումը:
Թեմա 2՝ Քրդերենի համար կիրառված և կիրառվող գրային համակարգերը:
Թեմա 3՝ Քրդերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 4՝ Քրդերենի օժանդակ բայը և դրա կիրառությունը:
Թեմա 5՝ Անձնական դերանունները քրդերնում:
Թեմա 6՝ Թվական անունը քրդերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ամրյան Թ., Քրդերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 2016:
3. MacKenzie D. N., Kurdish Dialect Studies, Vol. 1, London, 1961.
4. MacKenzie D. N., Kurdish Dialect Studies, Vol. 2, London, 1962.
5. Thackston W. M., Kurmanji Kurdish: A Reference Grammar with Selected Readings,
unpublished

manuscript:

electronic

version

retrieved

from:

~iranian/Kurmanji/kurmanji_1_ grammar. Pdf (accessed: 20.02.2015).
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1. 1802/Բ43

2. Արաբերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 60 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
5. ուսանողների մոտ ձևավորել ընթերցանության և գրելու, ինչպես նաև ոչ բարդ
թարգմանություններ կատարելու ունակությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալու

արդի

գրական

արաբերենի

հնչյունային, գրային և քերականական

հասկացությունների կազմը:
2. հասկանալու արաբերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ
հիմնական օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

տիրապետելու արաբերեն գրին, ձեռք բերել ուղղախոսական հմտություններ:

4. ընթերցելու ու թարգմանելու պարզ տեքստեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,
Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև
հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. արաբերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
1. գործնական պարապմունքներ,
2․ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Հնչյունային համակարգը և խոսքի անդամատումը վանկային միավորների։
Թեմա 2՝ Ձայնավորների կազմը և ֆունկցիոնալ դերը։
Թեմա 3՝ Բաղաձայնների հնչույթաբանական կարգավիճակը։ Գրույթների համակարգը։
Թեմա 4՝ Ձևաբանական միավորների կազմությունը և բառի ձևաբանական կառուցվածքը։
Թեմա 5՝ Խոսքիմասային բաժանման առանձնահատկությունները։
Թեմա 6՝ Թեքման համակարգը։ Հիմնական մասնիկները և նրանց գործառույթները։
Թեմա 7՝ Նախադասությունների հիմնական տեսակները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Կարաբեկյան Ս. Բ., Տոնիկյան Ս.Ա., Գրական արաբերենի ներածական դասընթաց,
Երևան, 2014:

2.

Schultz E., Krahl G., Reuschel W., Standard Arabic, An elementary-entermediate course,
Cambridge University Press, 2000.

1. 1803/Բ32

2. Պարսկերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 60 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
սովորեցնել ժամանակակից պարսկերենով գրել և կարդալ,
2.

ներկայացնել

ժամանակակից

առանձնահատկությունները,

պարսկերենի

սովորեցնել

հնչյունական

պարսկերենի

հնչյունական

համակարգի
և

գրային

համակարգերը (hնչյունաբանությունը պետք է ունենա նաև արտասանական
հմտությունների ձևավորման նպատակ, որն էլ կզարգանա խոսելու, լսելու և
ընթերցանության ընթացքում),
3.

հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից,

4.

ձևավորել պարսկերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ,

5.

զարգացնել հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու պարսկերենի հնչյունական համակարգը,
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2.

սահմանելու պարսկերենի քերականական առանձնահատկությունները,

3.

գրելու պարսկերեն՝ ըստ ճիշտ լսելու, կարճ ու երկար ձայնավոր հնչյունները
տարբերակելու հմտության:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

վերարտադրելու պարսկերեն պարզ նախադասություններ

5.

թարգմանելու պարսկերենից հայերեն և հայերենից պարսկերենպարզ տեքստեր

6.

ընկալելու նյութի հիմնական բովանդակությունը և վերարտադրելու բանավոր խոսքի
միջոցով:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,
Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև
հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. պարսկերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տառուսուցում, տառակապակցում, պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգը՝
կարճ և երկար ձայնավորներ:
Թեմա 2՝ Նախադասության կառուցվածքը, տեսակները, խոսքի մասերը պարսկերենում:
Թեմա 3՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը, բայըպարսկերենում, ներկա և անցյալ
ժամանակի օժանդակ բայերը
Թեմա 4՝ Հոլովական համակարգի արտահայտումը նախդիրների և հետդիրի օգնությամբ,
գոյականի որոշյալ և անորոշ առման քերականական կարգը:
Թեմա 5՝ Իզաֆեթը պարսկերենում, գոյականական թվի քերականական կարգը:
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Թեմա 6՝ Անձնական, ցուցական և հարցական դերանուններ, Պարսկերենի կցական անձնական
դերանունները:
Թեմա 7՝ Բայահիմքերը պարսկերենում, բայի անդեմ ձևերը, անցողական և անանցողական
բայեր:
Թեմա 8՝ Բայի եղանակաժամանակային քերականական կարգը, սահմանական եղանակի
անցյալ
կատարյալ և ներկա ապառնի ժամանակաձևերը
Թեմա 9՝ Ածականը պարսկերենում, որակական ածական, համեմատության աստիճանները:
Թեմա 10՝ Թվականը պարսկերենում, քանակական, դասական, կոտորակային և բաշխական
թվականներ,

դասանիշները

թվականների

հետ,

ժամի,ամսաթվի

արտահայտումը

պարսկերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք,
Երևան, 2011:

2.

Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, ԵՊՀ, 1997:

3.

Рубинчик Ю.А., Граматика современного персидского языка, Москва, 2001.

4.

ruPnāmdāryānT., Dars-efārsi, Pajuhešgāh-eolum-eensāniomotāleat-efarhangi, Tehrān, 1997.

5.

SamarehY., Ᾱmuzesh-ezabān-efārsi (ᾹZFᾹ), j.6,7Tehrān, 1993.

1. 1802/Բ51

2. Կորեերեն -1

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Գործն. - 4

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողի մոտ ընթերցանության և գրելու, ինչպես նաև՝ ոչ բարդ թարգմանություններ
կատարելու ունակություններ ձևավորելը,



կորեերենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
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7.

յուրացնել արդի կորեերենի հնչյունային, գրային և քերականական համեմատաբար պարզ
հասկացությունների կազմը,

8.

հասկանալ

կորեերենի

ձևաբանական

և

շարահյուսական

հիմնական

օրի-

նաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

տիրապետել
հասկանալու,

կորեերեն

գրին,

պարզ

ինքնակենսագրական

հայտարարություններ,
և

այլ

երկխոսություններ

հարցաթերթիկներ

լրացնելու

հմտություններին,
2.

իմանալ մի շարք բառեր և արտահայտություններ՝ դրանք օգտագործելով ոչ բարդ
տեքստերի թարգմանությունների ժամանակ (կորեերենից հայերեն և հակառակը),

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

հասկանալ հաճախ օգտագործվող արտահայտություններ, որոնք նրան թույլ կտան ներկայացնել
ինքն իրեն, ընտանիքին և մյուսներին, պարզ տերմիններով հարցնել և տալ տեղեկություն իր երկրի, բնակավայրի, տարվա եղանակների, ամիսների, շաբաթվա օրերի, կլիմայի, ուսումնական
հաստատության, իր աշխատանքային օրվա, տնային պայմաններում գործածվող առարկաների,
իրեն պատկանող իրերի և այն մարդկանց մասին, որոնց ճանաչում է,

2.

հասկացնել խոսակցին, որ վերջինս խոսի հնարավորինս պարզ, դանդաղ և հասկանալի:

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

Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական
խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր,
Եզրափակիչ քննություն, բանավոր՝ 10 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Հնչյունաբանության
2. Ձևաբանություն
3. Շարահյուսություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11.

Sogang Korean Student’s Book 1A

12.

Sogang Korean Workbook 1A

1. 1801/Բ49

2. Քրդերեն - 2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 30 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողին տալ համապարփակ գիտելիքներ քրդերենի մի շարք խոսքի մասերի և
դրանց կիրառման վերաբերյալ:



լսարանում կազմակերպել քրդերեն տեքստերի ընթերցանություն և թարգմանություն,
վարժությունների կատարում:



սովորեցնել քրդերենով շարադրել իր մտքերը, կազմել նախադասություններ և
տեքստեր:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ընդհանուր պատկերացում ունենալու քրդերենի քերականական կառուցվածքի մասին:

2.

կարդալ, բառարանի օգնությամբ թարգմանելու քրդերեն պարզ տեքստեր:

3.

քրդերենով շարադրելու պարզ նախադասություններ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. քրդերենով արտահայտել իր մտքերը կամ որոշ պարզ տեքստեր:
5. վերարտադրել քրդերեն պարզ շարադրված տեքստը կամ պատմվածքը:
6.

թարգմանել քրդերենից հայերեն և հայերենից քրդեն պարզ տեքստեր

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ստեղծված հիմքի վրա լեզվի իմացությունը զարգացնելու կարողություն:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. քրդերեն տեքստերի ընթերցում և թարգմանություն:
2. թեստերի և վարժությունների կատարում:
3. խոսքի մասերի ուսումնասիրում, վերլուծություն և մեկնաբանություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 10, 10 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Անցյալ անկատար, վաղակատար և անցյալ վաղակատար ժամանակաձևերն ու դրանց
կիրառությունը:
Թեմա 2՝ Ներկա-ապառնի և բուն ապառնի ժամանակաձևերը քրդերենում:
Թեմա 3՝ Ըղձական եղանակի առանձնահատկությունները քրդերենում:
Թեմա 4՝ Հրամայական եղանակը քրդերենում:
Թեմա 5՝ Որոշյալ, անորոշ, անդրադարձ-սաստկական, հարցական-հարաբերական,
փոխադարձ, ժխտական դերանուններն ու դրանց կիրառությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ամրյան Թ., Քրդերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 2016:
2. Бакаев Ч. Х., Язык азербайджанских курдов, Москва-Ленинград, 1965.
3. Thackston W. M., Kurmanji Kurdish: A Reference Grammar with Selected Readings,
unpublished

manuscript:

electronic

version

retrieved

from:

http://www.fas.harvard.edu/

~iranian/Kurmanji/kurmanji_1_ grammar. Pdf (accessed: 20.02.2015).
4. Baran Rizgar, Learn Kurdish: A Multi-level Course in Kurmanji, Kent, 1996.
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2. Արաբերեն – 2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 30 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


զարգացնել արդի գրական արաբերենին տիրապետելու լեզվաբանական հիմքը, ինչպես
նաև՝ նախորդ մոդուլի ավարտին ձևավորված ընթերցելու, գրելու և թարգմանելու
ունակությունները՝ ընդլայնված բառապաշարի հիմքի վրա։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

իմանալու արդի գրական արաբերենի բայական և անվանական միավորների
ձևաբանական հիմնական մոդելները,
հասկանալու արաբերենի բառակազմական համակարգին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. զարգացնելու արաբերենով
ունակությունները։

գրելու,

ընթերցելու

և

արաբերենից

թարգմանելու

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,
Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև
հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

արաբերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն,

2.

գործնական պարապմունքներ,

3.

ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1՝ Բայական համակարգ. պարզ բայական հիմքերի ընդլայնումը։
Թեմա 2՝ Ածանցյալ բայական կաղապարներ։
Թեմա 3՝ Բայական հիմքերից ածանցվող անվանական կաղապարները։
Թեմա 4՝ Շարահյուսական կառույցների բարդացումը։
Թեմա 5՝ Նախադասության դիրքերի ընդլայնումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Կարաբեկյան Ս.Բ., Տոնիկյան Ս.Ա., Գրական արաբերենի ներածական դասընթաց,
Երևան, 2014:

2.

Schultz E., Krahl G., Reuschel W., Standard Arabic, An elementary-entermediate course,
Cambridge University Press, 2000.

1. 1803/Բ33

2. Պարսկերեն – 2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 3 ժամ

6. 6-րդ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.

ձևավորել

լեզվական

կարողություններ

հնչյունաբանության,

քերականության

և

բառապաշարի օգնությամբ,
2.

հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից,

3.

ձևավորել պարսկերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ, ինչպես նաև
գիտելիքները

գործնականում

կիրառելու,

հետագայում

կատարելագործելու

հմտություններ ու կարողություններ,
4.

զարգացնել հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները,

5.

ձևավորել պատկերացում իրանական մշակութային միջավայրի ինքնատիպության
վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հասկանալու ընթերցվող անծանոթ տեքստի բովանդակությունն
մանրամասն գծերով (առանձնացնելով անծանոթ բառերը),

2.

սահմանելու պարսկերենի քերականական առանձնահատկությունները,

3.

գրավոր արտահայտելու մտքերը՝ պահպանելով խոսքի բովանդակային կողմը, մտքերի
տրամաբանական կապը, համապատասխանությունը հաղորդակցման նպատակին:
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ընդհանուր

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

ընկալելու նյութի հիմնական բովանդակությունը և վերարտադրել բանավոր խոսքի
միջոցով,

5.

թարգմանելու պարսկերենից հայերեն և հայերենից պարսկերենպարզ տեքստեր,

6.

գրագետ և պատշաճ կերպով արձագանքելու զրուցակցին կամ ընկերներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,
Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև
հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. պարսկերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն, թեմատիկ նյութերի դիտում
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Պատմության ընթացքում քրդերենի համար կիրառված գրային համակարգերն ու
տառատեսակները:
Թեմա

2՝

Քրդերենի

բարբառային

աշխարհագրական արեալը:

բաժանումը

և

այդ

լեզվի

տարածվածության

Քրդերենի տարբեր բարբառների ու խոսվածքների միջև

ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
Թեմա 3՝ Հայաստանում քրդերենի ուսումնասիրման և քրդագիտության սկզբնավորման շուրջ: ՝
Քրդերենի հնչյունական համակարգը ու և ներկայումս քրդերնի համար կիրառվող այբուբենը:
Թեմա 4 Քրդերենի անձնական դերանուններ:
Թեմա 5՝ Օժանդակ բայերն ու դրանց կիրառությունը քրդերենում: ՝ Անորոշ դերբայը
քրդերենում:
Թեմա 6՝ Թվական անուն:
Թեմա 7՝ Գոյականի սեռը: Գոյականի անորոշ առում:
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Թեմա 8՝ Իզաֆեթը քրդերենում: ՝
Թեմա 9՝ Բայի անցյալի հիմքը: Անցյալ կատարյալ ժամանակաձև:
Թեմա 10՝ Պատճառական բայերի խոնարհման առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք,
Երևան, 2011:

2.

Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, ԵՊՀ, 1997:

3.

SamarehY., Ᾱmuzesh-ezabān-efārsi (ᾹZFᾹ), j.3, Tehrān, 1993.

4.

ruPnāmdāryānT., Dars-efārsi, Pajuhešgāh-eolum-eensāniomotāleat-efarhangi, Tehrān, 1997.

5.

Рубинчик Ю.А., Граматика современного персидского языка, Москва, 2001.

1. 1802/Բ51

2. Կորեերեն -2

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Գործն. - 4

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողի մոտ ընթերցանության և գրելու, ինչպես նաև՝ ոչ բարդ թարգմանություններ
կատարելու ունակություններ ձևավորելը,



կորեերենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
9.

յուրացնել արդի կորեերենի հնչյունային, գրային և քերականական համեմատաբար պարզ
հասկացությունների կազմը,

10.

հասկանալ կորեերենի ձևաբանական և շարահյուսական հիմնական օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3.

տիրապետել կորեերեն գրին, պարզ հայտարարություններ, երկխոսություններ հասկանալու,

4.

ինքնակենսագրական և այլ հարցաթերթիկներ լրացնելու հմտություններին,
իմանալ մի շարք բառեր և արտահայտություններ՝ դրանք օգտագործելով ոչ բարդ տեքստերի
թարգմանությունների ժամանակ (կորեերենից հայերեն և հակառակը),

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
3.

հասկանալ հաճախ օգտագործվող արտահայտություններ, որոնք նրան թույլ կտան ներկայացնել ինքն
իրեն, ընտանիքին և մյուսներին, պարզ տերմիններով հարցնել և տալ տեղեկություն իր երկրի, բնակա435

վայրի, տարվա եղանակների, ամիսների, շաբաթվա օրերի, կլիմայի, ուսումնական հաստատության, իր
աշխատանքային օրվա, տնային պայմաններում գործածվող առարկաների, իրեն պատկանող իրերի և
այն մարդկանց մասին, որոնց ճանաչում է,
4.

հասկացնել խոսակցին, որ վերջինս խոսի հնարավորինս պարզ, դանդաղ և հասկանալի:

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

Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում
(Թուրքիայի,

Ադրբեջանի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք, 5 միավոր,
Եզրափակիչ քննություն, բանավոր՝ 10 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
4. Հնչյունաբանության
5. Ձևաբանություն
6. Շարահյուսություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
13.

Sogang Korean Student’s Book 1A

14.

Sogang Korean Workbook 1A

1. 1803/Բ39

2. Թուրքմեներեն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 60 ժամ

6. 7-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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7.
8.

Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքմեներեն



ձևավորել թուրքմեներեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ



զարգացնել հայերենից թուրքմեներեն և թուրքմեներենից հայերենտեքստեր
թարգմանելու հմտությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու թուրքմեներեն հնչյունական համակարգը

2.

սահմանելու թուրքմեներենի քերականական առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

վերարտադրելու թուրքմեներեն պարզ նախադասություններ

4.

թարգմանելու թուրքմեներնից հայերեն և հայերենից թուրքմեներենպարզ տեքստեր

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման, Հայաստանի
Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա5. Տիրապետել տեղեկատվության թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքմեներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքմեներենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքմեներենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքմեներենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքմեներենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Грунина Э. А. Туркменский язык, Учебное пособие, М., Вост. лит., 2005.

1. 1803/Բ39

2. Ղազախերեն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 60 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել ժամանակակից գրական ղազախերեն



ձևավորել ղազախերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ



զարգացնել հայերենից ղազախերեն և ղազախերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնելու ղազախերենի հնչյունական համակարգը
սահմանելու ղազախերենի քերականական առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

վերարտադրելու ղազախերեն պարզ նախադասություններ

4.

թարգմանելու ղազախերենից հայերեն և հայերենից ղազախերեն պարզ տեքստեր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ
հմտություններ պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական
գործունեություն:
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Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման, Հայաստանի
Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ղազախերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից ղազախերեն հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները ղազախերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը ղազախերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա ժամանակաձևը ժամանակակից ղազախերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Т. Аяпова, Қазақ тiлi, Алматы, «Ана тiлi», 2006.
2. Х. Кожахметова, 40 уроков казахского языка, Алматы, «Жалын», 1989.
3. Р. Авакова, Қазақша сөйлейiк! Говорим по-казахски!, Астана, ҚР Мəдениет жəне ақпарат
мiнiстерлiгi Тiл комитетi, 2008.

1. 1402/Բ17
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Գրաբար

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.- 60 ժամ
439

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ներկայացնել հայերենի` գրաբարի հնչյունական, բառային, ձևաբանական
և շարահյուսական իրողությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական, ձևաբանական և շարահյուսական
հատկանիշները,

2.

հասկանալու և թարգմանելու գրաբար տեքստեր,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կատարելու գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական
վերլուծություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գրաբար տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Գրաբարի ընդհանուր առանձնահատկությունները:
Թեմա 2` Գրաբարի հնչյունական համակարգը. շեշտից կախված հնչյունափոխություն:
Թեմա 3` Գրաբարի խոնարհման համակարգը:
Թեմա 4` Գրաբարի պատճառական բայերը, գրաբարի անկանոն և պակասավոր բայերը:
Թեմա 5` Գրաբարի անվանական հոլովումը. պարզ և խառն հոլովումներ, անկանոն հոլո
վումներ:
Թեմա 6` Ածական անուն:
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Թեմա 7` Թվական անուն:
Թեմա 8` Գրաբարի նախդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պողոսյան Ն. Բ., Կարապետյան Ա. Ա., Սարգսյան Լ. Հ., Գրաբարի շտեմարան,
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, Երևան, 72 էջ:
2. Ղազարյան Ս. Ղ., Գրաբարի դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1951թ., 400 էջ:
3. Ավետիսյան Հ.Մ., Ղազարյան Ռ.Ս., Գրաբարի ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2007, 299 էջ:

1. 1803/Բ40
4. 2 ժամ/շաբ.

2.Կենտրոնասիական երկրների երկրագրություն
(Ղազախստան, Թուրքմենստան)
5. դաս. – 15 ժամ, գործ.-15 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝


3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

ծանոթացնել կենտրոնասիական թյուրքալեզու պետությունների (Ղազախստան,
Թուրքմենստան, Կիրգիզստան, Ուզբեկստան) բնակչության, քաղաքական, սոցիալտնտեսական

և

հոգևոր-մշակութային

գործընթացների

համընդհանուր

օրինաչափություններին և առանձնահատկություններին


ձևավորել

ամբողջական

պատկերացում

վերոնշյալ

երկրների

ու

ընդհանուր

տարածաշրջանի վերաբերյալ


զարգացնել տարածաշրջանի առանձին երկրների քաղաքական, սոցիալ- տնտեսական և
մշակութային բնագավառներին վերաբերող վերլուծական հմտությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու տարածաշրջանի երկրների և ընդհանուր տարածաշրջանի
առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.

ինքնուրույն կատարելու վերլուծություններ տարածաշրջանի երկրների միջև բնական,
տնտեսական, սոցիալ-մշակութային տարբերությունների և նմանությունների
բացահայտման վերաբերյալ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա1.

Վերարտադրել

ժամանակակից

թյուրքագիտության

(թուրքագիտության)

և

օսմանագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք գիտակարգերի համալիրի՝ հետազոտական
մոտեցումներն

օրգանապես

համակցող

գիտության

մեթոդաբանական

հիմքերը,

հայեցակարգային, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:
Ա3. Միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակման,

Հայաստանի

Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել «թյուրքական աշխարհի»
և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա7.

Ներկայացնել

գիտական

տեղեկատվություն

թյուրքական

ժողովուրդների

ծագումնաբանության, թյուրքալեզու ժողովուրդների բնակության տարածքների պատմության,
թյուրքալեզու պետությունների աշխարհագրական միջավայրի առանձնահատկությունների
մասին:
Բ6. Կիրառել արևելագիտության (թյուրքագիտության) բնագավառի (Թուրքիայի,Ադրբեջանի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական

համակարգերի

մասին

հիմնարար

գիտելիքները,

տարածագոտու

պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի՝
հումանիտար

մտքի

ուսումնասիրության

ժամանակակից

մեթոդների

ու

մոդելների

իմացությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. աշխարհագրական վերլուծական և համեմատական մեթոդների կիրառմամբ
առաջադրանքների կազմում,
2. դասախոսություններ՝ ուղեկցվող նյութի PPT ներկայացմամբ,
3. տեսանյութերի ցուցադրում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու պետություններ (Ղազախստան,
Թուրքմենստան, Կիրգիզստան, Ուզբեկստան). պատմական զարգացման հիմնական
առանձնահատկությունները
Թեմա 2. Ղազախստանի և Թուրքմենստանի երկրագրություն. աշխարահագրական
դիրքը, բնակչության էթնիկ կազմը, գետեր, լճեր, լեռներ, տնտեսություն
Թեմա 3. Ղազախերենի և թուրքմեներենի ձևավորման և զարգացման պատմությունը
Թեմա 4.Ղազախ և թուրքմենական գրականությունների զարգացման
442

առանձահատկություններ
Թեմա 5. - Ղազախահայ և թուրքմենահայ համայնքների պատմությունը. պատմական
անցյալն ու ներկայիս խնդիրները
Թեմա 6. Թուրքմենստանն ու Ղազախստանն անկախության շրջանում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Лаумулин М., История Казахстана и Центральной Азии в мировой ориенталистике (к
550-летию Казахского ханства), Часть IV Востоковедение и политология в контексте
изучения Центральной Азии , Казахстанский институт стратегических исследований
при Президенте Республики Казахстан , Астана, 2014.
2. Попов Д. С. Центральная Азия во внешней политике США. 1991–2016 гг. М.: РИСИ,
2016
3. Вамбери А., Путешествие по Средней Азии. М., Восточная литература, 2003.
4. В. Е. Григорянц Армяне Средней Азии (История, современное положение,
перспективиы), Научно-исследовательский институт АЙК, Ереван, 1994.
5. Грунина Э. А., Туркменский язык, Восточная литература, Москва, 2005.
6. Центральная Азия – 25: Мысли о прошлом, проекция будущего (Сборник эссе из
Центральной Азии), Программа изучения Центральной Азии Институт европейских,
россиских и евразийских исследований Школа международных отношений им.
Эллиота Университет Дж. Вашингтона, США, 2017.

1. 1803/Բ40

2.Ադրբեջանական գրականության պատմություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.

ներկայացնել ադրբեջանական ժամանակակից գրականության թեմատիկ և ժանրային
առանձնահատությունները,

2.

բացատրել ժամանակակից գրական հերոսի բնավորության հիմնական գծերը,
պատկերացում տալ ժողովրդի բարոյական արժեքների, սոցիալ-տնտեսական վիճակի,
աշխարհայացքի մասին,

3.

հատուկ ուշադրություն դարձնել ալիևյան քարոզչական գաղափարախոսությունը կրող
մանկական գրականության վրա:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալու ժամանակակից ադրբեջանական գրականության զարգացման ժանրային և
թեմատիկ առանձնահատկությունները:

2.

ծանոթ լինելու առավել կարկառուն գրական գործիչների ստեղծագործություններին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

ադրբեջաներենի իմացության շնորհիվ կարդալու ստեղծագրծություններ բնօրինակով և
կատարելու համակողմանի վերլուծություններ:

4.

համադրելով ադրբեջանական կեղծ քարոզչությունը պատմական իրական փաստերին`
կատարելու հակընդդեմ ամփոփումներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել տեղեկատվություն գրականագիտության, համաշխարհային և թյուրքալեզու
ժողովուրդների գրականության պատմության վերաբերյալ:
Բ7. Վերլուծել թյուրքալեզու ժողովուրդների գրականության (մասնավորապես օսմանյան և
թուրքական գրկանության) պատմության փուլերը:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Փոքր Ասիա ներգաղթած օղուզաթուրքմենական ցեղերի բանահյուսությունը. «Իմ
պապ Դեդե Քորքութի գիրքը» էպոսը:
Թեմա 2՝ 12-15 րդ դարերում արաբա- պարսկական մշակույթի ազդեցության տակ գտնվող
գրականությունը` Նիզամի Գյանջևի, Ն.Նասիմի, Ֆիզուլի և այլք:
Թեմա 3 ՝Ադրբեջանական աշուղական պոեզիա (17-18-րդ դդ.), «Քյոռ օղլի» էպոսը, «Ասլի և
Քյարամ», «Աշուղ Ղարիբ»):
Թեմա 4՝ Լուսավորչական շարժումը ադրբեջանական գրականության մեջ (Բաքիխանով,
Թոփչիբաշև, ազգային դրամայի հիմնադիր Ֆ. Ախունդով):
Թեմա 5՝ Խորհրդային շրջանի ադրբեջանական գրականության առանձնահատկությունները, դասական պոեզիայի զարգացումը (Սաբիր, Մամեդկուլիզադե):
Թեմա 6՝ Ադրբեջանական գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները Ադրբեջանի անկախացումից հետո:
Թեմա 7՝ Նորագույն շրջանի գրականության առանձնահատկությունները:
444

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

B.Əhmədov, XX Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, "Apostrof", Bakı, 2010.

2.

A. Səhət, Seҫilmiş əsərləri, ''Lider Nəşriyyat'', Bakı, 2005.

3.

T. Qaffarov, "Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild", Bakı, 2003.

4.

M. Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Elm, 2000.

5.

O.M. Həmidov,Műasir Azərbaycan Nəsri ( Problem-konseptual yanlaşma), Bakı “Ankor” 1999.
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4. «ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՆ, ԻՀ)»

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

«Ադրբեջանագիտություն (ՊՆ, ԻՀ)»

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Արևելագիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019/2020

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

022801.02.6

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Դիմորդների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության՝ 26 ապրիլի 2012
թվականի N 597 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի)
կարգ»-ի համաձայն5։
«Ադրբեջանագիտություն» ծրագրով ընդունելության քննություններն են.
 Հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)


Հայոց պատմություն (գրավոր)



Օտար լեզու` անգլերեն/ ռուսերեն/ ֆրանսերեն/ գերմաներեն (գրավոր)։

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


պատրաստել ադրբեջաներենի գրական, գիտական, ռազմական և քաղաքական,
խոսակցական բառապաշարին տիրապետող մասնագետներ:



պատրաստել ադրբեջաներենի և թուրքերենի (ռազմական) թարգմանիչներ:



ձևավորել հստակ պատկերացում թյուրքալեզու երկրների և ժողովուրդների
(մասնավորապես

Ադրբեջանի)

պատմության,

մշակույթի,

քաղաքական

համակարգերի մասին:


ձևավորել

վերլուծական

(մասնավորապես

կարողություններ

հարավկովկասյան

քաղաքականությունը վերլուծելու առումով:
5
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Ադրբեջանի
և

և

Թուրքիայի

մերձավորարևելյան)

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Վերարտադրելու ժամանակակից թյուրքագիտության (ադրբեջանագիտության) ՝ որպես
հումանիտար մի
օրգանապես

շարք դիսցիպլինների

համակցող

գիտության

համալիրի՝ հետազոտական մոտեցումներն

մեթոդաբանական

հիմքերը,

հայեցակարգային,

տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:
Ա2. Կիրառելու արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի,
Թուրքիայի, այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների,
մշակույթի, քաղաքական համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել
տարածագոտու

պատմամշակութային,

էթնիկ

և

սոցիոլեզվական

պատմական

ու

ժամանակակից պատկերի, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության ժամանակակից
մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Ա3.

Քաղաքական

Հայաստանի

Հանրապետության

համար

առաջնահերթություն

ներկայացնող խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի
վրա մասնակցելու «թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների
մշակմանը:
Ա4.

ՀՀ

պետական

հարաբերությունների

շահերի

տեսանկյունից

թյուրքական

ու

քննելու

մուսուլմանական

հայ-ադրբեջանական
մշակութային

արեալի՝

միջգիտակարգային ուսումնասիրման ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների
հիմնահարցերը:
Ա5.

Ներկայացնելու

ադրբեջաներենի

տեղեկատվություն

թյուրքական

լեզուների

հնչյունական,

քերականական,

պատմության,

բառապաշարային

առանձնահատկությունների (մասնավորապես ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն
անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Ա6.

Ներկայացնելու

թյուրքալեզու

տեղեկատվություն

ժողովուրդների

գրականագիտության,

(մասնավորապես

համաշխարհային

ադրբեջանական)

և

գրականության

պատմության վերաբերյալ:
Ա7.

Ներկայացնելու

ծագումնաբանության,

գիտական

տեղեկատվություն

թյուրքալեզու

ժողովուրդների

թյուրքական

ժողովուրդների

բնակության

տարածքների

պատմության, թյուրքալեզու պետությունների (մասնավորապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի)
աշխարհագության մասին:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Կիրառելու ադրբեջաներենի և թուրքերենի

քերականական

և

հնչյունական

համակարգերի ու բառապաշարի (մասնավորապես՝ ռազմաքաղաքական եզրաբանության)
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առանձնահատկությունների
տեղեկատվության

իմացությունը,

հավաքագրման,

խոսակցական

պահպանման

և

լեզվի

մշակման

հմտությունները,
համակարգչային

հմտություններ:
Բ2. Օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության
տարբեր բնագավառներում:
Բ3. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև

իրականացնել

հետազոտական

(Ադրբեջանի, Թուրքիայի

ու

վերլուծական

աշխատանքներ

ոլորտում

և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև

հարաբերությունների համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ4. Ձևակերպելու բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և ադրբեջաներեն (տրամաբանորեն
ճիշտ, փաստարկված և հստակ):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական հանրության հետ:
Բ6.

Վերլուծելու

թյուրքալեզու

ժողովուրդների

գրականության

պատմության

առանձնահատկությունները:
Բ7. Լուսաբանելու թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Բ8.

Իրականացնելու ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու պրակտիկ

հմտություններ պահանջող թարգմանչական, գիտամանկավարժական ու վերլուծական
գործունեություն:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթելու տեղեկատվություն և վերլուծելու:
Գ2. Կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու խնդիրներ և լուծելու:
Գ3. Կատարելու թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Գիտելիքների ստուգումն ու գնահատումը կատարվում է հետևյալ ձևերով.
ա) Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։ Ընթացիկ և
448

եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ելնելով դասընթացի
դասավանդման և ուսումնառության ձևերից։
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների
արդյունքներով:
գ) առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացը գնահատվում է եզրափակիչ քննության
արդյունքով:
դ) ստուգարք:
Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր և բանավոր հարցումների միջոցով,
եզրափակիչ քննությունները և ստուգարքներն անցկացվում են բանավոր հարցման և
կուրսային աշխատանքների միջոցով։
Տե՛ս Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի կրեդիտային
համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար (Առկա ուսուցում),
Երևան, 2017, էջ 9-14։
http://ysu.am/files/Arevelagit_2017-1504090635-.pdf
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են իրենց մասնագիտական գիտելիքները կիրառել և´ պետական,
և´ մասնավոր սեկտորներում: Մասնավորապես` ՀՀ Նախագահի աշխատակազմում, ՀՀ
արտաքին գործերի, պաշտպանության, սփյուռքի, մշակույթի նախարարություններում, ՀՀ
ազգային անվտանգության ծառայությունում, գիտական, վերլուծական ոլորտներում,
հեռուստառադիոընկերություններում, տուրիզմի, բիզնեսի ոլորտում: Շրջանավարտների մի
մասը հնարավորություն ունի գիտակրթական գործունեություն ծավալելու ՀՀ այնպիսի
կարևոր գիտական կենտրոններում, ինչպիսիք են Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան,
Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանը, Երևանի պետական համալսարանը և այլ
պետական ու մասնավոր բուհեր, գիտահետազոտական ինստիտուտներ:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը

Ուսումնառության

օժանդակության

ռեսուրսներն

են

տպագիր,

էլեկտրոնային,

համացանցային և տեսաձայնային նյութերը, ինչպես նաև այնպիսի տեխնիկական միջոցներ
ինչպիսիք են էլեկտրոնային գրատախտակները, համակարգիչը, պրոյեկտորը, ձայնագրիչը,
որոնցով ապահովված է Արևելագիտության ֆակուլտետը:
Ծրագրի իրականացումն առավել դյուրին և արդյունավետ կարող է դառնալ օտար լեզուների
խորացված ուսումնասիրությունն ապահովող լինգոֆոնային լսարանի առկայության
պարագայում։
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
10. ՀՀ բուհական համակարգում ներդրված և Բոլոնիայի գործընթացից բխող,
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Հայաստանում տեղայնացված չափորոշիչներ, ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական
ծրագիր (2016-2020թթ.):
http://documentation.ysu.am/wpcontent/uploads/2015/12/EPH_razmavarakan_tsragir_2016-2020.pdf
11. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ օրենքը
(ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին)
http://www.ysu.am/files/RA_Law_on_Higher-and_Postgraduate_Professional_Education1.pdf
Բացի այդ, նեղ մասնագիտական առումով սույն ծրագրի մշակման և վերամշակման համար
կիրառվել են՝
6. Концепции современного востоковедения, Санкт-Петербург, 2009.
7. Главы из истории московского востоковедения: Лазаревский институт, Московский
институт востоковедения, МГИМО, Москва, 2015.
8. Симонян А.,Сафарян А., Об изучении вопросов тюркской филологии в Армении,
Актуальные вопросы отечественной и зарубежной иранистики международная
научно-практическая конференция, Казань, 15-16 мая 2015 года, стр. 244-249.
9. Сафарян А., Мелконян Р., Погосян Н., О преподавании турецкого языка в Ереванском
государственном университете, Язык и культура в эпоху интеграции наунного знания
и профессионализации образования, Материалы международной наунно-практиеской
конференции, Пятигорск, 2017, стр. 294-298.
10. Սաֆարյան Ա., Գալշոյան Ս., Հայ ուսանողներին թուրքերենի դասավանդման որոշ
առանձնահատկությունների մասին, «Արևելագիտության հարցեր» գիտական
հոդվածների ժողովածու, հատոր 13, Երևան, 2018:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունը և Ազգային անվտանգության ծառայությունը
պատվիրում են պատրաստել մասնագետներ ԵՊՀ ադրբեջանագիտության ծրագրով՝ ամեն
տարի ֆինանսավորելով 3-8 ուսանողի։
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«ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՆ, ԻՀ)» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Վերարտադրել
ժամանակակից
թյուրքագիտության
(ադրբեջանագիտության)՝ որպես հումանիտար մի շարք
դիսցիպլինների համալիրի՝ հետազոտական մոտեցումներն
օրգանապես
համակցող
գիտության
մեթոդաբանական
հիմքերը, հայեցակարգային, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ
և լոկալ հիմնախնդիրները:
Ա2 Կիրառել
արևելագիտության
(ադրբեջանագիտության)
բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այլ թյուրքալեզու
պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների,
մշակույթի, քաղաքական համակարգերի մասին հիմնարար
գիտելիքները,
օգտագործել
տարածագոտու
պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու
ժամանակակից
պատկերի,
հումանիտար
մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների
իմացությունը:
Ա3 Քաղաքական
Հայաստանի
Հանրապետության
համար
առաջնահերթություն ներկայացնող խնդիրների ընկալման և
համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա
մասնակցել
«թյուրքական
աշխարհի»
և
հայության
հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4

Ա5

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և
հնչյունական
համակարգերի
ու
բառապաշարի
(մասնավորապես՝
ռազմաքաղաքական
եզրաբանության)
առանձնահատկությունների իմացությունը,
խոսակցական
լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման,
պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ2
Օգտագործել
ժամանակակից
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները
թյուրքագիտության
տարբեր
բնագավառներում:

Բ3

ՀՀ
պետական
շահերի
տեսանկյունից
քննել
հայ- Բ4
ադրբեջանական
հարաբերությունների
թյուրքական
ու
մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման
ժամանակակից
(մեթոդոլոգիական)
մոտեցումների հիմնահարցերը:
Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների Բ5
պատմության, ադրբեջաներենի հնչյունական, քերականական,
բառապաշարային
առանձնահատկությունների

Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական)
գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնել հետազոտական ու
վերլուծական աշխատանքներ
ոլորտում (Ադրբեջանի,
Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան
երկրների
միջև
հարաբերությունների
համակարգի
ուսումնասիրություն):
Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և
ադրբեջաներեն (տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ):

Բանավոր և գրավոր
հանրության հետ:

հաղորդակցվել

մասնագիտական

Ա6

Ա7

(մասնավորապես ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն
անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Ներկայացնել
տեղեկատվություն
գրականագիտության, Բ6
համաշխարհային
և
թյուրքալեզու
ժողովուրդների
(մասնավորապես
ադրբեջանական)
գրականության
պատմության վերաբերյալ:
Ներկայացնել գիտական տեղեկատվություն թյուրքական Բ7
ժողովուրդների
ծագումնաբանության,
թյուրքալեզու
ժողովուրդների բնակության տարածքների պատմության,
թյուրքալեզու պետությունների (մասնավորապես Ադրբեջանի և
Թուրքիայի) աշխարհագության մասին:
Բ8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և
վերլուծել:

Գ4

Գ2

Գ5

Գ3

Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ
և լուծել:
Կատարել թիմային աշխատանք:
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Վերլուծել
թյուրքալեզու ժողովուրդների
պատմության առանձնահատկությունները:

գրականության

Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան
սուլթանության,
Օսմանյան
կայսրության,
Թուրքիայի
Հանրապետության,
Ադրբեջանի
Հանրապետության)
պատմության հիմնահարցերը:
Իրականացնել ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու
պրակտիկ
հմտություններ
պահանջող
թարգմանչական,
գիտամանկավարժական ու վերլուծական գործունեություն:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ

Մոդուլի
թվանիշը
1401/Բ01
1401/Բ01
1106/Բ03
1106/Բ03
1602/Բ01
1603/Բ11
1608/Բ31
1604/Բ31
1602/Բ01
1603/Բ01
1608/Բ31
1604/Բ31
1703/Բ01
1704/Բ01
1703/Բ01
1704/Բ02
2301/Բ01
0002/Բ01
0708/Բ01
0105/Բ01
1302/Բ18
1301/Բ01
1901/Բ01
1007/Բ20
1005/Բ24
1202/Բ23
1107/Բ55
2101/Բ01
1302/Բ01
2203/Բ22
1301/Բ02
1306/Բ17

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

+
+

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

+
+

+
+

+
+

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
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+

+

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 1
Մասնագիտության ներածություն (թյուրքագիտություն)
Ադրբեջանի երկրագրություն
Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 2
Պարսկերեն- 1
Ուսումնասիրվող երկրների ժողովուրդների
ծագումնաբանություն (Թյուրքական ժողովուրդներ)
Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 3
Իսլամագիտության հիմունքներ -1
Թուրքերեն -1
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Սելջուկյան և օսմանյան
վաղ շրջան) - 1
Պարսկերեն -2
Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 4
Թուրքերեն - 2
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Օսմանյան կայսրության
պատմություն) - 2
Իրանի պատմություն (նոր և նորագույն շրջան)
Ադրբեջանի ԶԼՄ-ները և տեղեկատվական դաշտի
առանձնահատկությունները
Պարսկերեն -3
Իսլամագիտության հիմունքներ - 2
Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 5
Ադրբեջանի պատմություն -1
Թուրքերեն -3
Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Թուրքիայի նորագույն
պատմություն) - 3
Ադրբեջանի ուժային կառույցները
Ադրբեջանի սոցիալ-քաղաքական և մշակութային
մարդաբանություն
Ադրբեջանի զինված ուժերը
Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 6
Հայկական համայնքները Ադրբեջանում
Ադրբեջանի պատմություն- 2

0708/Բ01
0604/Բ40
0407/Բ01
1803/Բ42
1803/Բ02
1803/Բ43
1803/Բ44
1803/Բ45
1803/Բ05
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+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

1803/Բ57
1803/Բ58

+

+

+

+

+

+

+

+

1803/Բ59
1803/Բ60
1803/Բ61
1803/Բ62

+

+

+
+

+
+

+
+
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+
+
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+

+

+

+

+
+

+
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+

+
+
+

+

+

+

+

1803/Բ51
1803/Բ52

+
+

+

+

1803/Բ48
1803/Բ49
1803/Բ50
1803/Բ11

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

1803/Բ46
1802/
1803/Բ47
1803/Բ08

1803/Բ53
1802/Բ
1803/Բ54
1803/Բ55
1803/Բ56
1803/Բ18

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Թուրքիայի նորագույն
պատմություն) - 4
Թուրքերեն - 4
Ադրբեջանի նորագույն շրջանի գրականություն
Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 7
Ադրբեջանի տնտեսական զարգացման հեռանկարները
Ադրբեջանական քարոզչության հիմնադրույթները
Իսլամական հոսանքներն ու շարժումները Ադրբեջանում
Ադրբեջանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը
Ազգային փոքրամասնությունները և տեղաբնիկ ժողովուրդներն
Ադրբեջանում
Ռազմական թարգմանության հմտություններ
Ղարաբաղյան հարցի պատմություն
Ժամանակակից Ադրբեջան
Կուրսային աշխատանք-1
Կուրսային աշխատանք-2
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք

1803/Բ23

+

1803/Բ63
1803/Բ64
1803/Բ65
1803/Բ66
1803/Բ67
1803/Բ68
1803/Բ69
1803/Բ70
1803/Բ71
1803/Բ72
1803/Բ73
1803/Բ38
1803/Բ39
1803/Բ40
1803/Բ41

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
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+
+
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+

+
+
+
+
+
+
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+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ
1.1401/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.
10. 1-ին՝ աշնանային

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
5. գործ. -2 ժամ
11. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

կիսամյակ
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
1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,

2.

հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1.

Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և ադրբեջաներեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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:

Ստուգարքը

անցկացվում

է

հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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ուսանողներին

նախապես

տրված

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:

1.1401/Բ02
4. 2 ժամ/շաբ.
5.
2-րդ՝ գարնանային

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
5. գործ. - 2 ժամ
6. Ստուգարք

3.2 ECTS կրեդիտ

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

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,

3.

կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1.

կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,

2.

սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և ադրբեջաներեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
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 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:

2. 1106/Բ03

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

3. 2ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 ժամ, գործ.- 1 ժամ

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 ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
1.

Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,

2.

Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին
դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,

3.

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:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
1.

Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

2.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
1.

Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության
մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորմանն ու
արմատավորմանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական

մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման

ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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:
12. 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.
2.

Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
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3.

պատմություն (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. 1106/Բ03

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 ժամ, գործ.- 1 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS
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
1.

Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,

2.

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

3.

Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,

4.

Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականությանվերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

2.

Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

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

Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթներիարժևորման արմատավորմանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
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Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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.
2.

3.

Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
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:
Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
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2. Անգլերեն-1

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.

ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում,
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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 կիրառելքերականական
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 (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ
ոլորտում (Ադրբեջանի,
Թուրքիայի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների
համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
անհատական և խմբային աշխատանք
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
ինքնուրույն աշխատանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
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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.
2.
3.
4.

անգլերենի քերականական կառույցները
ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
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. Անգլերեն-2

3.4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 4 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.

2.
3.
4.

լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվիորպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,
մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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
1.

իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,
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2.
3.

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 (եթե այդպիսիք կան)
1.

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

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ
ոլորտում (Ադրբեջանի,
Թուրքիայի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների
համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
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.
2.
3.
4.
5.

մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ,
անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
վերլուծություն,
դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում,
տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի
համադրում և շարադրում,
գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի
օգտագործմամբ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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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.
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2. Գերմաներեն-1

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,



Ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,

3.

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

2.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

3.

ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

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

ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,

2.

կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
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իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ

ոլորտում (Ադրբեջանի,

Թուրքիայի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների
համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Գործնական պարապմունք,

2.

Ինքնուրույն աշխատանք,

3.

Խմբային աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Գերմաներենի

արտասանական

նորմերը:

Արտասանություն

և

գրություն:

Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական
համակարգերը:
2.

Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի
հոլովման

տիպերը:

համեմատության

Հոլովների

աստիճանները:

նշանակությունը
Համեմատության

և

գործածությունը:
աստիճանների

Ածականի

կարգ:

Բայի

ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը
նախադասության մեջ:
3.

Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:

4.

Թեմատիկ

բառապաշարն

ընդգրկում

է

հետևյալ

թեմաները՝

«Ընտանիք»,

«Իմ

մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
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4.

G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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2. Գերմաներեն-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝


5. գործ.- 4 ժամ
7. Ստուգարք

ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,



ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,



ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,

2.

ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,

3.

պատկերացում

կազմել

երկխոսությունների

կառուցվածքի

և

տեքստերի

վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,

3.

կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

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

վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ուհարացույցայինձևերը,

2.

գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,

3.

մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ

ոլորտում (Ադրբեջանի,

Թուրքիայի և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների
համակարգի ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
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Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Գործնական պարապմունք,

2.

Ինքնուրույն աշխատանք,

3.

Խմբային աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության

հիմնական

տիպերը:

Անհոգնական

և

անեզական

գոյականներ:

Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական
նշանակությունները:
2.

Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:

3.

Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական
գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի
ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները:

4.

Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:

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

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.

1. 1608/Բ31

2. Ֆրանսերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.՝ 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք
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8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ,



Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ,



Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները,



Տարորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,



Սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները,
 Մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր:

գ. փոխանցելի կարողություններ
 թարգմանելու հմտություններ,
 բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունա469

կում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
 Présentations et usages
 La famille – les âges de la vie
 Le temps qui passe
 Le physique – l’apparence
 Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

1. 1608/Բ32

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

2. Ֆրանսերեն - 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.՝ - 4 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները,
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ:

9.Դասընթացի ավարտինուսանողնունակկլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,



Տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը,



Բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,
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 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Les professions – les métiers
 La technologie
 La communication
 L’argent- la banque
 Le caractère et la personnalité
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

1. 1704/B01

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

2. Ռուսաց լեզու - 1

3. 2 ECTS
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կրեդիտ 4
4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. - 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը,
 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,


ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին,



ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին,



ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը,



ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը,




զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները,
ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
●
●
●
●
●

ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը
● պատասխանել հարցերին
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունքներ

2.

ինքնուրույն աշխատանք

3.

թիմային աշխատանք

4.

բանավոր ներկայացում

5.

հարց և պատասխան

6.

ստուգողական աշխատանք

7.

ուսուցողական ֆիլմի դիտում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
թեստային առաջադրանք
2.
բանավոր հարցում
3.
ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Քերականության հիմնական հարցերը:

2.

Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:

3.

Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները:

4.

Շարահյուսական կառուցվածքները:

5.

Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:

6.

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.

2.

Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.

3.

Лексический

минимум

для

студентов-иностранцев

естественных

и

технических

специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.

1. 1704/ B01
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ռուսաց լեզու - 2

3. 2 ECTS
կրեդիտ
5. գործ. - 4 ժամ

473

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները,
● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին,
 համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները,
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունքներ

2.

ինքնուրույն աշխատանք

3.

թիմային աշխատանք

4.

բանավոր ներկայացում/զեկույց/

5.

բանավեճ
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6.

ստուգողական աշխատանք

7.

թեստային աշխատանք

8.

վիկտորինա

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
2.
3.

թեստային առաջադրանք
բանավոր հարցում
ստուգարք

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Շարահյուսական կառուցվածքներ:

2.

Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ:

3.

Պարզ և բարդ նախադասություններ:

4.

Կապեր և կապական բառեր:

5.

Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները:

6.

Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները:

7.

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку
для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

2.
3.
4.
5.

1. 2301/Բ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS
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
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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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի
(մասնավորապես՝
ռազմաքաղաքական
եզրաբանության)
առանձնահատկությունների
իմացությունը,
խոսակցական
լեզվի
հմտությունները,
տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ2. Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության տարբեր
բնագավառներում:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010.
Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010.
Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0002/B01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. -2 ժամ, գործ. – 2 ժամ

6.

7. Ստուգարք

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներումգործելու 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
1.
2.
3.
4.
5.

Պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ուղղվածբնակչության 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
4. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
5. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
6. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

կիրառել ձեռքբերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
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8.

աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,

9.
վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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.
2.
3.

Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
Քաղաքացիական պաշտպանություն:
ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.

3.
4.
5.

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:
Հեղինակների կոլլեկտիվ մենագրություն, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը
արտակարգ իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224
էջ:
Մանասյան Կ .Ա., «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկականմեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
Ադամյան Մ. Խ., «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք,
Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
Մանուկյան Ս. Ա., Ճաղարյան Գ. Հ., «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017:
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1. 0708/Բ01

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. Ստուգարք

ուսանողների մոտ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

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
1.

նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
սոցիալական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,

2.

ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները,

3.

նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,

4.

լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները,

5.

բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները
և օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,

2.

մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և
էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում,

3.

վերլուծել էկոլոգիական վիճակը և անել համապատասխան եզրակացություններ:

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

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

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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Գ4. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր


համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:

Ուսումնառության ձևեր
 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

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

2.

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:

3.

Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և
լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:

4.

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

5.

Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն և
Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:

6.
7.
8.

Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿ ýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000.
Маâðèùåâ Â.Â., Îñíîâû îáùåé ýêîëîãèè Ìèíñê, 2000.
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1. 0105/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք
5. դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. Ստուգարք

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
1.
2.

ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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:
1.

Նկարագրական վիճակագրություն:
2. Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն:
3.
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.
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Ü. ¶. ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, º. È. Æëñ³»ÉÛ³Ý, Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³·Çñù, ºՊՀ, 2016:
Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

3.
4.

1. 1302/Բ18

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ, սեմ. -2 ժամ

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսումնասիրել
փիլիսոփայական
մշակույթի
առանձնահատկությունները
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
ներկայացնել
փիլիսոփայական
հիմանական
հայեցակարգերի
գիտական
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,

2.

տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,

3.

գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,

4.

վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները:

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

կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ,
իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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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:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:

առանցքային

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

Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1. 1901/Բ01.
2. Իրավունքի հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է.
Սովորեցնել հասարակական 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,
իրավունքիհամակարգի
հիմնականճյուղերը, դրանցկարգավորմանհիմնականաղբյուրները,
 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
 բացատրելիրավունքի
հիմնական
ճյուղերիկարևոր
հասկացությունները,
կարգավորմանառարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
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աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
իրականացնելիրավականևսեփականիրավունքներիպաշտպանությանգործողություններ։



դրսևորելիրավականաշխարհայացքևիրավականմշակույթ:

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ


ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,



օգտվելիրավականտեղեկատվության 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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ,
անհատական և խմբայինաշխատանք,
ինքնուրույնաշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում:

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.
1. Հասարակություն և պետություն:
2. Իրավունք:
3. Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։
4. Իրավունքի ձևերը:
5. Իրավունքի համակարգը:
6. Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում:
7. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը:
8. Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ:
9. Քաղաքացիական իրավունք:
10. Աշխատանքային իրավունք:
11. Ընտանեկան իրավունք:
12. Էկոլոգիական իրավունք:
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13.
14.
15.

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:

Կամընտրական դասընթացներ

1. 1007/Բ 20
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4.2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7.Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներինհաղորդել 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, լուսաբանել
հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական
տնտեսագիտական հասկացությունները,

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել
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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.

Սպառողիվարքիմեկանաբանությունը:

5.

Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:

6.

Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:

7.

Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:

8.
9.

Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
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, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:

5.

www.armstat.am

6.

www.gov.am

1. 1005/Բ24

2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք
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3. 2 ECTS 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 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 տեսա-գործնական 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

արդյունավետության

վերլուծական
և

գործիքներից

նպատակահարմարության

և

կատարել
գնահատում,

բիզնես

նախագծի

կատարել

բիզնես

հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել մասնագիտական խնդիրներ:
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Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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
1.4. 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
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
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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.
6. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288
с.
7. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
8. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009,
336 с.
9. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
10.

Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и

таблицы, СПб., 2007, 352 с.

1. 1202/Բ23.

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 4 ECTS
կրեդիտ

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

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
1.
2.
3.

կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման
հարցերում,
մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի,
քաղաքականսոցիոլոգիայիհիմնահարցերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
2.
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական

մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման

ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:

2.

Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:

3.

Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:

4.

Արտալսարանային

հաղորդակցություն

դասախոսի

հետ՝

քննարկումների

համատեղ

պատրաստում:
5.

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.

490

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.

Дегтерев 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.

Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ
«Ó÷åáíîå ïîñîáèå»).

1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային 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
1.
2.
3.
4.
5.

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
1.

բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու
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2.
3.

պայմանները,
ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական
և լոկալ դրսևորումները,
տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

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

վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները:
Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
Մշակութային գործընթացներ:
Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
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:
Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
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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.

1. 2101/Բ01

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

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


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:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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.
Ստուգարք. 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:

(հինդուրիզմ,

Կրոնը

ջայնիզմ,

ժամանակակից

սիկհիզմ),

աշխարհում:

Չինաստանի

և

Հնդկաստանի
ճապոնիայի

ազգային
ազգային

կրոնները
կրոնները,

(դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային
Քրիստոնեության

առանձնահատկությունները,

առաջացումը

և

զարգացումը:

հիմնական

Քրիստոնեության

ուղղությունները:
դավանաբանական

և

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և
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զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական
ուղղությունները:

Հայաստանի

Հանրապետությունում

կրոնական

իրավիճակի

ընդհանուր

բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։

2.

История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.

3.

Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.

4.

Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.

5.

Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1. 1302/Բ01

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 ժամ, սեմ. -1 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային 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
հիմանահարցերին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,

2.

ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:

3.

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
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2.

ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:

3.

գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

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

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,

2.

վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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:

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.

Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:

2.

Բարոյական հարաբերությունների էությունը

3.

Կրոնական էթիկա:

4.

Բիոէթիկա:

5.

Քաղաքական էթիկա:

6.

Սիրո մետաֆիզիկա:

7.

Կյանքի իմաստը:
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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.

Щвейцер А., Культура и этика, М., 2010.

1. 2203/Բ22

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային 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
6. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
7. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
8. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ
սոցիալական հիմնախնդիրներ,
9. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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
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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.
5.

Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
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.
11.

Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
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.
Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
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.
Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.

1.
2.
3.
4.

1. 1301/Բ02

2. Տրամաբանության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 ժամ, սեմ.-1 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տրամաբանության
սկզբունքների

դասընթացի

իմացությունը,

որն

հիմնական
ունի

հասկացությունների

ինչպես

իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն:
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ընդհանուր

և

օրենքների

կրթական,

այնպես

ու
էլ



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
1.
2.

հասկանալմտքի կառուցվածքը,
իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության
ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը,
ճշմարիտ

եզրակացությունների

ստացումը

և

գիտական

գիտելիքների

հիմնավորվածությունը,
3.

հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

հասկանալ

տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
2.

ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական

3.

գործողությունները,
իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:

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

կարողանալդրսևորել

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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատականաշխատանք:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. 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.
Гетманова А., Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.

1. 1306/Բ17

2. Հոգեբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ, գործ. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝գարնանային 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
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ծանոթացումը,


հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

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

2.

սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,

3.

սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,

4.

ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,

5.

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,

2.

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

3.

կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

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

տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին

2.

կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,

3.

օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
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
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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.

3.
4.
5.

2010, 204 էջ:
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: “БахрарМ”, 2002.
Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf

1. 0708/Բ01

2. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացինպատակն է՝
 Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բնագիտության ժամանակակից
հիմնախնդիրների մասին:
 Ձևավորել պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման
ժամանակակից օրինաչափությունների և հեռանկարների մասին:
 Ձևավորել որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող
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3. 2 ECTS
կրեդիտ

երևույթների բացատրության համար:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բացատրելու
բնության համակարգերիկառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները,
նկարագրելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների օրինաչափությունները,
հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման
կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. լուսաբանելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթները,
2. օգտագործելուգ իտելիքները բնության երևույթների օրինաչափությունները
մեկնաբանելու և գնահատելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
խմբայինքննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, որն անցկացվում է թեստային համակարգով, on line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները: Բնագիտության և
հումանիտար գիտությունների կապը: Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները:
Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Գիտական հեղափոխությունները և դրանց դերը
բնագիտության զարգացման գործում:
Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և
ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից տիեզերագիտության
հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից
քիմիայի հիմնադրույթները:
Դասական և
Ժամանակակից
կենսաբանության
հիմնադրույթները:
Համընդհանուր
նշանակության
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աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝ Տիեզերքի, կյանքի և մարդու ծագման
վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները բնագիտության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс
лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5.Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը,
Մեթոդականաշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ
1. 1803/Բ42

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 1

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 10 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ժամանակակից ադրբեջաներենի ծագման նախադրյալները, պատմությունը,
զարգացման փուլերը,


դիտարկել ադրբեջաներենը որպես ինքնուրույն լեզու թյուրքական լեզուների շարքում,



քննել լեզվի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ադրբեջաներենի ծագումը, զարգացման փուլերը, ինչպես նաև այբուբենի
փոփոխությունները և զարգացման պատմությունը:

2.

մատնանշելու գրական ադրբեջաներենը բազմաթիվ բարբառների շարքում:

3.

ներկայացնելու ադրբեջաներենի այբուբենը, հնչյունական համակարգը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տարբերակելու ադրբեջաներենը մյուս թյուրքական լեզուներից:

2.

կարդալու և թարգմանելու ադրբեջաներեն պարզ տեքստեր:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի
(մասնավորապես՝
առանձնահատկությունների
իմացությունը,

ռազմաքաղաքական
խոսակցական
լեզվի

եզրաբանության)
հմտությունները,

տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և ադրբեջաներեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն,
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում,
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից ադրբեջաներենի ծագումը, զարգացման փուլերը:
Թեմա 2՝ Պատմական ակնարկ:
Թեմա 3՝ Ադրբեջանական այբուբենի պատմությունը, փոփոխությունները:
Թեմա 4՝ Ժամանակակից ադրբեջաներենը որպես Ադրբեջանի պետական լեզու:
Թեմա 5՝ Գրական ադրբեջաներեն:
Թեմա 6՝ Ադրբեջաներենի բարբառները:
Թեմա 7՝ Հնչյունաբանություն. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ, դրանց դասակարգումը,,
արտաբերման առանձնահատկությունները:
Թեմա 8՝ Շեշտը ադրբեջաներենում, լեզվի հնչյունական առանձնահատկությունները, ձայնավորների
և բաղաձայնների ճիշտ արտաբերման եղանակները:
Թեմա 9՝ Վանկ, վանկատում, տողադարձ:
Թեմա 10՝ Հնչյունական հիմնական երևույթները (առնմանում, տարնմանում, նեղ ձայնավորի սղում,
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բաղաձայնի խլացում):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։

2.

Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.

3.

Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.

4.

Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.

5.

Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.

6.

Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.

7.

Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.

1. 1803/Բ02

2. Մասնագիտության ներածություն (թյուրքագիտություն)

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տեղեկատվություն հաղորդել թյուրքական ժողովուրդների լեզուների և
մշակույթների, թուրքագիտության մեթոդաբանության և պատմության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

թվարկելու թյուրքական ժողովուրդների լեզուները և ներկայացնել նրանց մշակույթները,

2.

կողմնորոշվելու թյուրքագիտական հիմնահարցերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

մատնանշելու թուրքագիտության՝ որպես ակադեմիական ուղղության ձևավորման
պատմական նախադրյալները և զարգացման հիմնական փուլերը,

2.

ներկայացնելու թուրքագիտության ուսումնասիրության օբյեկտի իմացաբանական
կառուցվածքը և գիտության այդ ճյուղի ուսումնասիրությունների մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները:

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

կողմնորոշվելու թյուրքագիտության բնագավառի գիտական արդիականություն ներկայացնող
խնդիրներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա1.

Վերարտադրել

ժամանակակից

թյուրքագիտության

(ադրբեջանագիտության)

՝

որպես

հումանիտար մի շարք դիսցիպլինների համալիրի՝ հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես
համակցող գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգային, տարածաշրջանին առնչվող
գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:
Ա2. Կիրառել արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել տարածագոտու պատմամշակութային,
էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Ա7. Ներկայացնել գիտական տեղեկատվություն թյուրքական ժողովուրդների ծագումնաբանության,
թյուրքալեզու
ժողովուրդների
բնակության
տարածքների
պատմության,
թյուրքալեզու
պետությունների (մասնավորապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի) աշխարհագության մասին:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ուրալ-ալթայան լեզուներ:
Թեմա 2՝ Թյուրքական լեզվաընտանիքը նրա արևելախունական և արևմտախունական ճյուղերը:
Թեմա 3՝ Օղուզական խմբի լեզուները:
Թեմա 4՝ Օսմաներեն և ժամանակակից թուրքերեն, թուրքական գրականության ու մշակույթի
համառոտ ակնարկ:
Թեմա 5՝ Ադրբեջաներեն և ադրբեջանական գրականություն:
Թեմա 6՝ Թյուրքալեզու պետությունները և ժողովուրդները արդի փուլում (համառոտ ակնարկ):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.

Երեմեև Դ., Թուրքերի ծագումը, Երևան, 1975:

2.

Баскаков Н. А., Введение в изучение тюркских языков, М., 1962.

1. 1803/Բ43

2. Ադրբեջանի երկրագրություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 22 ժամ, սեմ.- 8 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել երկրագրական հետազոտությունների իրականացման կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու պրոբլեմային երկրագրության հետազոտությունների մեթոդնեը՝ օգտագործելով
Թուրքիայի,

Ադրբեջանի,

Թուրքմենստանի,

Ղազախստանի,

Ուզբեկստանի

և

Ղըրղզստանի

օրինակները,
2. ներկայացնելու Ադրբեջանի բնակչության կազմը և կառուցվածքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. նկարագրելու Ադրբեջանի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը և տեղաբաշխման օրինաչափությունները:
4. գնահատելու Ադրբեջանի բնական պայմանները և ռեսուրսները
5. կիրառելու երկրագրական ուսումնասիրությունների արդյունքները լեզվամտածողության և
լեզվակազմավորման հետազոտություններում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. Ներկայացնել գիտական տեղեկատվություն թյուրքական ժողովուրդների ծագումնաբանության,
թյուրքալեզու

ժողովուրդների

բնակության

տարածքների

պատմության,

թյուրքալեզու

պետությունների (մասնավորապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի) աշխարհագության մասին:
Բ7.

Լուսաբանել

կայսրության,

թյուրքալեզու

Թուրքիայի

պետությունների

Հանրապետության,

(Սելջուկյան

Ադրբեջանի

սուլթանության,

Հանրապետության)

հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծելու:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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Օսմանյան

պատմության

1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Երկրագրական ուսումնասիրությունների նպատակը և գլխավոր հասկացությունները:
Թեմա 2՝ Երկրագրական ուսումնասիրությունների մեթոդաբանությունը:
Թեմա 3՝ Երկրագրական պրոբլեմային ուսումնասիրությունների մեթոդի առավելությունները:
Թեմա 4՝ Ադրբեջանի բնական պայմանների և ռեսուրսների գնահատականը:
Թեմա 5՝ Ադրբեջանի բնակչության կազմը և կառուցվածքը:
Թեմա 6՝ Ադրբեջանի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը և տեղաբաշխման օրինաչափությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ավագյան Ա. Ռ., Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն,

2.

Մաս 2-րդ, Ասիա, Երևան, 2009:
Экономическая и социальная география. Основы науки, Москва, 2004.

3.

Петров Н. Н., География. Современный мир, Москва, 2005.

1. 1803/Բ44

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 2

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 10 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ադրբեջաներենի տեղն ու դիրքը թյուրքական լեզուների շարքում,


ներկայացնել ադրբեջաներենի ծագման ու զարգացման նախադրյալները,



քննել արդի ադրբեջաներենը որպես ազգային, պետական և գրական լեզու,



ուսուցանել ադրբեջաներենի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական
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իրողությունները,


ծանոթացնել ադրբեջաներեն բառերի և տեքստերի թարգմանական
առանձնահատկություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ադրբեջաներենի բառագիտության, բառապաշարի
առանձնահատկությունները:

2. տարբերակելու բուն թյուրքական ծագում ունեցող ադրբեջաներեն բառերը փոխառյալ
բառերից:
3. ըմբռնելու ադրբեջաներենի բառակազմության առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. դասակարգելու բառերի ձևաիմաստային խմբերը` հոմանիշներ, հականիշներ,
համանուններ:
5.

կատարելու բառերի վերլուծություն` արմատ, հիմք ածանց:

6. կատարելու շատ պարզունակ թարգմանություններ բառարանի օգնությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

առանձնահատկությունների

ռազմաքաղաքական

իմացությունը,

խոսակցական

եզրաբանության)
լեզվի

հմտությունները,

տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և ադրբեջաներեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ադրբեջաներենի բառապաշարը, դրա ծագումն ու զարգացման պատմությունը:
Թեմա 2՝ Փոխարյալ բառերը ադրբեջաներենում, հնաբանություններ, նորաբանություններ, բառերի
ձևաիմաստային խմբերը (հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ):
Թեմա 3՝ Պարզ նախադաություն, ցուցական դերանուններ:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգալ:
Թեմա 5՝ Հարցական, անձնական դերանուններ:
Թեմա 6՝ Հոգնակի թիվ:
Թեմա 7՝ Պատկանելիությունն ադրբեջաներենում:
Թեմա 8՝ Ներգոյական հոլով:
Թեմա 9՝ Գույներ:
Թեմա 10՝ Var, yox անունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
2. Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
3. Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
4. Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
5. Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
6. Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
7. Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.

1. 1803/Բ45

2. Պարսկերեն- 1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 2 ժամ

6.1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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սովորեցնել ժամանակակից պարսկերենով գրել և կարդալ,



ներկայացնել

ժամանակակից

պարսկերենի

հնչյունական

համակարգի

առանձնահատկությունները, սովորեցնել պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգերը
(hնչյունաբանությունը պետք է ունենա նաև արտասանական հմտությունների ձևավորման


նպատակ, որն էլ կզարգանա խոսելու, լսելու և ընթերցանության ընթացքում),
հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից,



ձևավորել պարսկերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ,



զարգացնել հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից

հայերեն տեքստեր թարգմանելու

հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու պարսկերենի հնչյունական համակարգը,

2.

սահմանելու պարսկերենի քերականական առանձնահատկությունները,

3.

գրելու պարսկերեն՝ ըստ ճիշտ լսելու, կարճ ու երկար ձայնավոր հնչյունները տարբերակելու
հմտության:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

վերարտադրելու պարսկերեն պարզ նախադասություններ,

5. թարգմանելու պարսկերենից հայերեն և հայերենից պարսկերենպարզ տեքստեր,
6. ընկալելու նյութի հիմնական բովանդակությունը և վերարտադրել բանավոր խոսքի միջոցով:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և ադրբեջաներեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. պարսկերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տառուսուցում, տառակապակցում, պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգը՝ կարճ
և երկար ձայնավորներ:
Թեմա 2՝ Նախադասության կառուցվածքը, տեսակները, խոսքի մասերը պարսկերենում:
Թեմա 3՝Անվանական ստորոգյալի կազմությունը, բայըպարսկերենում, ներկա և անցյալ
ժամանակի օժանդակ բայերը
Թեմա 4՝ Հոլովական համակարգի արտահայտումը նախդիրների և հետդիրի օգնությամբ,
գոյականի որոշյալ և անորոշ առման քերականական կարգը:
Թեմա 5՝ Իզաֆեթը պարսկերենում, գոյականական թվի քերականական կարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, Երևան,
2011:

2.
3.

Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, ԵՊՀ, 1997:
Рубинчик Ю.А., Граматика современного персидского языка, Москва, 2001.

4.

ruPnāmdāryānT., Dars-efārsi, Pajuhešgāh-eolum-eensāniomotāleat-efarhangi, Tehrān, 1997.

5.

SamarehY., Ᾱ muzesh-ezabān-efārsi (Ᾱ ZFᾹ ), j.6,7,Tehrān, 1993.

1. 1803/Բ05
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրների ժողովուրդների
ծագումնաբանություն (թյուրքական ժողովուրդներ)
5. դաս.- 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել էթնիկական ժառանգական այն գործընթացներին, որոնք խթանել
են ժամանակակից արևելյան և հատկապես թյուրքախոս ժողովուրդների վերջնական
կազմավորումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու պատմական ու կենսաբանական այն գործոնները, որոնք իրար հետ
փոխազդելով կազմավորում են էթնոսների ավարտուն կերպարը,

2.

թվարկելու բարդ միգրացիոն, մետիսացիոն, սոցիալ-տնտեսական ու պատմական
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իրավիճակները, որոնք ընկած են ժողովրդի ծագումնաբանության հիմքում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերարտադրելու աշխարհի ժամանակակից էթնիկական քարտեզի կազմավորման և դրա
տարբեր արիալներում թյուրքախոս ժողովուրդների ձևավորման պատճառները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. Ներկայացնել գիտական տեղեկատվություն թյուրքական ժողովուրդների ծագումնաբանության,
թյուրքալեզու

ժողովուրդների

բնակության

տարածքների

պատմության,

թյուրքալեզու

պետությունների (մասնավորապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի) աշխարհագության մասին:
Բ7.

Լուսաբանել

կայսրության,

թյուրքալեզու

Թուրքիայի

պետությունների

Հանրապետության,

(Սելջուկյան

Ադրբեջանի

սուլթանության,

Հանրապետության)

Օսմանյան

պատմության

հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծելու:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Թյուրքախոս ժողովուրդների կազմավորման պատմությունն ու դրանց տարբեր խմբերի
ծագումնաբանությունը:
Թեմա 2՝ Իրանախոս ժողովուրդների ծագումնաբանության խնդիրները:
Թեմա 3՝ Առաջավոր Ասիայի թյուրքախոս ժողովուրդները:
Թեմա 4՝ Կովկասի և հարակից շրջանների թյուքախոսները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Միրզոյան Ք., Թյուրքախոս ժողովուրդների կազմավորման խնդիրները, ԵՊՀ հրատ., Երևան
2010:

1. 1803/Բ46

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 3
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3. 10 ECTS

կրեդիտ
4. 10 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 10 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել ադրբեջաներենի լեզվական, տիպաբանական առանձնահատկությունները,
զարգացման հիմնական փուլերը և ներկայիս միտումները,



դիտարկել արդի ադրբեջաներենը որպես պետական և գրական լեզու,



ծանոթացնել միջին բարդության ադրբեջաներեն բնագրերին,



ուսուցանել ադրբեջաներեն բնագրերի վերլուծության և թարգմանության հիմնական
մեթոդները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ադրբեջաներենի խոսքի մասերը:

2. ծանոթանալու ադրբեջաներենի քերականության հիմնական դրույթներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

հարստացնելու բառապաշարը՝ կատարելով ցածր ու միջին բարդության տեքստերի
թարգմանություններ:

4.

բանավոր կազմելու և վերարտադրելու ադրբեջաներեն պարզ նախադասություններ:

5. վերլուծելու ադրբեջաներեն պարզ նախադասություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

առանձնահատկությունների

ռազմաքաղաքական

իմացությունը,

խոսակցական

եզրաբանության)
լեզվի

հմտությունները,

տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և ադրբեջաներեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
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մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ածական անուն, Ya (da), yգxsa, nə…nə շաղկապները:
Թեմա 2՝ Հրամայական եղանակի երկրորդ դեմք:
Թեմա 3՝ Տրական հոլով:
Թեմա 4՝ Բացառական հոլով:
Թեմա 5՝ Հարցական դերանուններ:
Թեմա 5՝ հարցական դերանունները:
Թեմա 6՝ Անվանական ստորոգյալի անցյալ ժամանակաձևը:
Թեմա 7՝ Ներկա ժամանակ:
Թեմա 8՝ հայցական հոլով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
2. Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
3. Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
4. Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
5. Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
6. Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
7. Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.

1. 1802/Բ16

2. Իսլամագիտության հիմունքներ-1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 22 ժամ, գործ. – 8 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
516

3. 2 ECTS
կրեդիտ



ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում իսլամագիտության վերաբերյալ,



ուսանողներին

ծանոթացնել

մուսուլմանական

մշակութային

արժեքային համակարգի

ձևավորվան և զարգացման առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու իսլամի կրոնագաղափարական համակարգի հիմնարար սկզբունքները,

2. ներկայացնելու իսլամի զարգացման և կայացման առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
գնահատելու իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների պատճառահետևանքային կապը,
4.
մեկնաբանելու իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,

2.

ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Նախաիսլամական Արաբիան` տարածքը, բնակչությունը, տնտեսությունը, մշակույթը և
կրոնը:
Թեմա 2՝ Մուհամմադ մարգարեն և նրա գործունեությունը:
Թեմա 3՝ ` Իսլամը արդարակյաց խալիֆների օրոք:
Թեմա 4՝ Իսլամը Օմմայան խալիֆայության օրոք: ։
Թեմա 5՝ Աբբասյան տերությունը և իսլամական գիտությունների համակարգերի ձևավորումը:
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Թեմա 6՝ Ղուրան և Ղուրանագիտություն (Իլմ ալ-Ղուրան վա թաֆսիր):
Թեմա 7՝ Հադիսները և հադիսների գրականությունը։ «Մարգարեի Սուննայի» կոնցեպցիայի
ձևավորումը:
Թեմա 8՝ Շիա իսլամի կրոնագաղափարական համակարգը:
Թեմա 9՝ Ֆիկհ` մուսուլմանական իրավագիտություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Ходжсон М. Дж. С., Историяислама: Исламскаяцивилизацияотрождениядонашихдней, Москва;
2013.
Прозоров С.М., Ислам как идеологическая система; Ин-т востоковедения, С.-Петербург, - М.:
Вост. лит., 2004.
Heinz Halm, Shiism, Columbia University Press, 2004.
Кныш А.Д., Мусульманский мистицизм: краткая история / А. Д. Кныш; пер. с англ. М. Г.
Романов. — СПб.: «Издательство “ДИЛЯ”», 2004.
Сагадеев А., Восточный перипатетизм, Марджани, 2009.

2.
3.
4.
5.

1. 1803/Բ47

2. Թուրքերեն - 1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն



ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը

2.

սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ

4. թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի
(մասնավորապես՝
առանձնահատկությունների
իմացությունը,

ռազմաքաղաքական
խոսակցական
լեզվի

եզրաբանության)
հմտությունները,

տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ8.
Իրականացնել ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու պրակտիկ հմտություններ
պահանջող թարգմանչական, գիտամանկավարժական ու վերլուծական գործունեություն:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ
լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք
բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/Բ08

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Սելջուկյան և
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3. 4 ECTS

4. 4 ժամ/շաբ.

օսմանյան վաղ շրջան) - 1
5. դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

կրեդիտ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին տալ գիտելիքներ օսմանյան կայսրության նոր շրջանի պատմության (XVIII դ.ի վերջ XIX դ.-ի) մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու օսմանյան կայսրության պատմության (XVIII դ.-ի վերջ XIX դ.) հարցերը

2.

լուսաբանելու սելջուկյան և օսմանյան վաղ շրջանի պատմության հիմնահարցերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերարտադրելու օսմանյան կայսրության պատմության հիմնահարցերը
4. զարգացնելու պատմական վերլուծության հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Կիրառել արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել տարածագոտու պատմամշակութային,
էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Բ7. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Օսմանյան կայսրության թուլացումը: Սելիմի նոր բարեփոխումները:
Թեմա 2՝ Մահմուդ II-ի բարեփոխումները:
Թեմա 3՝ Թանզիմաթի I շրջանը:
Թեմա 4՝ Ղրիմի պատերազմը:
Թեմա 5՝ Թանզիմաթի II շրջանը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բայբուրդյան Վ. Ա., Օսմանյան նկայսրության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ, 2011թ.:
2. Հասրաթյան Մ. Ա., Օրեշկովա Ս. Ֆ., Պետրոսյան Յու. Ա., Թուրքիայի պատմության ուրվագծեր,
Երևան, ԵՊՀ, 1986թ.:
3.

Петросян Ю. А, Османская империя: Могущество и гибель, Москва, 1990.

4.

Uzunçarşılı İ H., Osmanlı Tarihi, Cilt 2., İstanbulun Fethinden Kanuni Sultan Süleymanın Ölümüne
Kadar, Ankara, 1988.

1. 1803/Բ48

2. Պարսկերեն- 2

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 2 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.- 2 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից պարսկերենով գրել և կարդալ


ներկայացնել ժամանակակից պարսկերենի հնչյունական համակարգի
առանձնահատկությունները, սովորեցնել պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգերը
(hնչյունաբանությունը պետք է ունենա նաև արտասանական հմտությունների ձևավորման
նպատակ, որն էլ կզարգանա խոսելու, լսելու և ընթերցանության ընթացքում)



հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից



ձևավորել պարսկերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ



զարգացնել հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու պարսկերենի հնչյունական համակարգը,

2.

սահմանելու պարսկերենի քերականական առանձնահատկությունները,
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3.

գրելու պարսկերեն՝ ըստ ճիշտ լսելու, կարճ ու երկար ձայնավոր հնչյունները տարբերակելու
հմտության:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

վերարտադրելու պարսկերեն պարզ նախադասություններ,

5. թարգմանելու պարսկերենից հայերեն և հայերենից պարսկերենպարզ տեքստեր,
6. ընկալելու նյութի հիմնական բովանդակությունը և վերարտադրել բանավոր խոսքի միջոցով:

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և ադրբեջաներեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. պարսկերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Անձնական, ցուցական և հարցական դերանուններ, Պարսկերենի կցական անձնական
դերանունները:
Թեմա 2՝ Բայահիմքերը պարսկերենում, բայի անդեմ ձևերը, անցողական և անանցողական բայեր:
Թեմա 3՝ Բայի եղանակաժամանակային քերականական կարգը, սահմանական եղանակի անցյալ
կատարյալ և ներկա ապառնի ժամանակաձևերը
Թեմա 4՝ Ածականըպարսկերենում, որակականածական, համեմատությանաստիճանները:
Թեմա 5՝ Թվականըպարսկերենում, քանակական , դասական, կոտորակային և բաշխական
թվականներ, դասանիշներըթվականներիհետ, ժամիամսաթվիարտահայտումը
պարսկերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, Երևան,
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2011:
2.

Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, ԵՊՀ, 1997:

3.

ruPnāmdāryān T., Dars-efārsi, Pajuhešgāh-eolum-eensāniomotāleat-efarhangi, Tehrān, 1997.

4.

Рубинчик Ю.А., Граматика современного персидского языка, Москва, 2001.

5.

Samareh Y., Ᾱ muzesh-ezabān-efārsi (Ᾱ ZFᾹ ), j.6,7,Tehrān, 1993.

1. 1803/Բ49

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 4

3. 10 ECTS
կրեդիտ

4. 10 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 10 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ադրբեջաներենի լեզվական, տիպաբանական առանձնահատկությունները,
զարգացման հիմնական փուլերը և ներկայիս միտումները,


ծանոթացնել միջին բարդության ադրբեջաներեն բնագրերին,



ուսուցանել միջին բարդության ադրբեջաներեն բնագրերի վերլուծության և թարգմանության
հիմնական մեթոդները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ադրբեջաներենի անուն խոսքի մասերից գոյականը, ածականը,
թվականը:
2. մասամբ ծանոթանալու բայական համակարգին,
3. հասկանալու ներկա և անցյալ կատարյալ ժամանակաձևերով կիրառված բայերով
նախադասություններ,
4. լսել և ըմբռնել միջին բարդության տեքստեր և բանավոր թարգմանել:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. հոլովելու և´ անուն խոսքի մասերը, և´ գոյականաբար կիրառվող մյուս բառերը:
6. թարգմանելու և վերլուծելու ադրբեջաներեն միջին բարդության նախադասություններ և
տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

ռազմաքաղաքական
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եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական

լեզվի

հմտությունները,

տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Բ8.
Իրականացնել ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու պրակտիկ հմտություններ
պահանջող թարգմանչական, գիտամանկավարժական ու վերլուծական գործունեություն:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ İlə հետադրությունը, քանակական, դասական թվականներ:
Թեմա 2՝ Անցյալ կատարյալ
ժամանակաձև:
Թեմա 3՝ Անձնական, Բu, şu, ցուցական դերանունների հոլովումը
Թեմա 4՝ Kim? nə? hara? Հարցական դերանունների հոլովումը:
Թեմա 5՝ Սեռական հոլովի կազմությունը,
Թեմա 6՝ Անորոշ դերբայների
հոլովումը,
Թեմա 7՝ պատկանելիության վերջածանց ստացած բառերի հոլովումը,
Թեմա 8՝ շաբաթվա օրերը:
Թեմա 9 ՝ çı, ıcı, lı բառակազմական վերջածանցները,
Թեմա 10՝ Yerinə, aşağı, yuxarı կապական բառերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
2. Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
3. Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
4. Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
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5. Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
6. Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
7. Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.
1. 1803/Բ50

2. Թուրքերեն - 2

4. 6 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. գործ.- 6 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն


խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմնախնդիրները
2. սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

առանձնահատկությունների

ռազմաքաղաքական

իմացությունը,

խոսակցական

եզրաբանության)
լեզվի

հմտությունները,

տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ8.
Իրականացնել ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու պրակտիկ հմտություններ
պահանջող թարգմանչական, գիտամանկավարժական ու վերլուծական գործունեություն:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
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3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ
լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք
բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/Բ11
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Օսմանյան
կայսրության պատմություն) - 2
5. դաս. – 2 ժամ, սեմ.- 2 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ գիտելիքներ Օսմանյան կայսրության նոր շրջանի պատմության (XIX-րդ
դ.-ի II-րդ կես - XXդ.-ի սկիզբ) վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու Օսմանյան կայսրության նոր շրջանի պատմության հարցերը
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(XIX-րդ դ.-ի

II-րդ կես - XXդ.-ի սկիզբ):
2.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերլուծելու Օսմանյան կայսրության նոր շրջանի պատմության հարցերը:

2.

լուսաբանելու պատմական իրողությունները:

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

ձեռք բերելու պատմական վերլուծության հմտություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Կիրառել արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել տարածագոտու պատմամշակութային,
էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Բ7.

Լուսաբանել

կայսրության,

թյուրքալեզու

Թուրքիայի

պետությունների

Հանրապետության,

(Սելջուկյան

Ադրբեջանի

սուլթանության,

Հանրապետության)

Օսմանյան

պատմության

հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Արևելյան հարց: Հայկական հարց:
Թեմա 2՝ Պանիսլամիզմ, օսմանիզմ, թյուրքչուլուք /պանթուրքիզմ/:
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Թեմա 3՝ Նոր օսմաններ, սահմանադրական շարժումը:
Թեմա 4՝ Առաջին սահմանադրությունը: «Զուլումի շրջանը», Աբդուլ-Համիդի բռնատիրությունը,
հայերի կոտորածները Օսմանյան կայսրությունում 1890-ական թթ.:
Թեմա 5՝ Երիտթուրքական շարժումը, 1908թ. հեղափոխությունը: Երիտթուրքերի իշխանության
շրջանը:
Թեմա 6՝ Օսմանյան կայսրությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բայբուրդյան Վ. Ա., Օսմանյան նկայսրության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ, 2011թ.:

2.

ՀասրաթյանՄ. Ա., Օրեշկովա Ս. Ֆ., Պետրոսյան Յու. Ա., Թուրքիայի պատմության ուրվագծեր,
Երևան, ԵՊՀ, 1986թ.:

3.

Петросян Ю. А, Османская империя: Могущество и гибель, Москва, 1990.

4.

Uzunçarşılı İ H., Osmanlı Tarihi, Cilt 2., İstanbulun Fethinden Kanuni Sultan Süleymanın Ölümüne
Kadar, Ankara, 1988.

1. 1803/Բ51

2. Իրանի պատմություն (նոր և նորագույն շրջան)

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 22 ժամ, սեմ.- 8 ժամ

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննությւոն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ներկայացնել Իրանի նոր և նորագույն շրջանի պատմության կարևորագույն



իրադարձությունները,
ուսումնասիրել Իրանի ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, արտաքին
մարտահրավերները,



ներկայացնել տարածաշրջանում Իրանի ունեցած ռազմավարական նշանակությունը,
սահմանակից, ինչպես նաև արտատարածաշրջանային երկրների հետ Իրանի
հարաբերությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու Իրանի նոր և նորագույն շրջանի պատմության կարևորագույն
իրադարձությունները,

2.

մատնանշելու Իրանի ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն ու արտաքին
մարտահրավերները,

3.

նկարագրելու սահմանակից և արտատարածաշրջանային երկրների հետ Իրանի
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հարաբերությունների առանձնահատկությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

գնահատելու Իրանի նոր և նորագույն շրջանի պատմության կարևոր զարգացումները,

5.

սահմանելու Իրանի ներքաղաքական խնդիրներն ու արտաքին մարտահրավերները,
վերլուծելու դրանց առաջմանը նպաստող գործոնները,

6.

սահմանակից երկրների հետ Իրանի հարաբերությունների առանձնահատկությունը
համադրելով՝ սահմանելու տարածաշրջանում Իրանի ունեցած ռազմավարական
նշանակությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություն, որի ավարտից հետո թեմայի շուրջ քննարկման կազմակերպում,

2.

Յուրաքանչյուր թեմայի ավարտից հետո սեմինար պարապմունքի անցկացում,

3.

Հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինչպես նաև համապատասխան թեմաների
վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1-ին բաժին – Ղաջարների դինաստիայի հաստատումը, Իրանի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը:
2-րդ բաժին – Արտաքին մարտահրավերներ. Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերի
կնքնումը:
3-րդ բաժին - Իրանի հասարակական-քաղաքական զարգացումները 19-րդ դարում
4-րդ բաժին – Իրանի սահմանադրական շարժումը
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5-րդ բաժին - Իրանը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին
6-րդ բաժին - Փահլավիների դինաստիայի հաստատումը. Ռեզա շահի ներքին և արտաքին
քաղաքականության առանձնահատկությունը
7-րդ բաժին - Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը. Մոհամմադ Ռեզա շահի գահակալումը
8-րդ բաժին – Անջատողական շարժումները Խուժաստանում, Ատրպատականում և Մահաբադում
9-րդ բաժին - Մոհամմադ Մոսադեղը Իրանի վարչապետ. Նավթի ազգայնացումը
10-րդ բաժին – Սպիտակ հեղափոխությունը
11-րդ բաժին – Իսլամական հեղափոխության նախադրյալները, սկիզբը և ընթացքը
12-րդ բաժին - Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական կառավարման համակարգը
13-րդ բաժին – Իրանաիրաքյան պատերազմը
14-րդ բաժին – ԻԻՀ արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունը. Ալի Խամենեին՝ ԻԻՀ
հոգևոր առաջնորդ
15-րդ բաժին – Իրանը Հաշեմի Ռաֆսանջանիի նախագահության շրջանում
16-րդ բաժին – Իրանը Մոհամմադ Խաթամիի նախագահության շրջանում
17-րդ բաժին – Իրանը Մահմուդ Ահմադինեժադի նախագահության շրջանում
18-րդ բաժին – Իրանը Հասան Ռուհանիի նախագահության շրջանում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Բայբուրդյան Վ., Իրանի պատմություն, Ե. 2006, 782 էջ:
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, ԳԱԱ, Հոդվածների ժողովածու, Հ. 130:

3.

Արևելագիտության հարցեր, ԵՊՀ, Հոդվածների ժողովածու, Հ. 1-11:

4.

Abrahamian E., A History of Modern Iran, Cambridge 2008, p. 225:

5.
6.

Axworthy M., Revolutionary Iran: A History of the Islamic Republic, Oxford 2013, p. 496:
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ադրբեջանի ԶԼՄ-ները և տեղեկատվական դաշտի
առանձնահատկությունները
5. դաս. – 22 ժամ, սեմ.- 8 ժամ

6. 4-րդ՝գարնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտի առանձնահատկությունները,



ձևավորել ադրբեջանալեզու ԶԼՄ-ների ուսումնասիրության

և

դրանց օգտագործման

հարցում համապատասխան մեթոդաբանությամբ առաջնորդվելուունակություն,


զարգացնել

Ադրբեջանին

վերաբերողտեղեկատվության

օգտվելու հմտություններ:

530

այլընտրանքային

միջոցներից

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնելու Ադրբեջանի ԶԼՄ-ները՝ ըստ համապատասխան դասակարգումների,
սահմանելու Ադրբեջանին վերաբերող տեղեկատվության քաղման այլըտրանքային
միջոցները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերարտադրելու տեղեկատվությունը և ապատեղեկատվությունը համապատասխան լսարանին
հասցնելու համար կիրառվող հիմնական մեխանիզմները,
4. գործնականում կիրառելու այլընտրանքային տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու
հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ2. Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության տարբեր
բնագավառներում:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ադրբեջանալեզու ԶԼՄ-ների դասակարգումները:
Թեմա 2՝ Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտի առանձնահատկությունները:
Թեմա

3՝ Ադրբեջանին վերաբերող տեղեկատվության այլընտրանքային
աշխատանքի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները:
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աղբյուրների

հետ

Թեմա

4՝

Տեղեկատվություն

և

ապատեղեկատվություն։

Ապատեղեկատվության

տարածման

հիմնական մեխանիզմները։
Թեմա 5՝ Տեղեկատվական պատերազմներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1.

Հարությունյան Գ. (գլխ. խմբ.), Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգը,

2.

Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2009:
Ժամակոչյան Ա., Ադրբեջանի հակահայկական ինֆոքաղաքականությունը // Գլոբուս.
Ազգային անվտանգություն, 5(9), Երևան, 2009, էջ 25-37:

1. 1803/Բ53

2. Պարսկերեն - 3

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 4 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել
լեզվական
կարողություններ
հնչյունաբանության,
քերականության
և
բառապաշարի օգնությամբ,
 հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի քերականությունից,
 ձևավորել պարսկերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ, ինչպես նաև
գիտելիքները գործնականում կիրառելու, հետագայում կատարելագործելու հմտություններ ու
կարողություններ,
 զարգացնել հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները,
 ձևավորել պատկերացում իրանական մշակութային միջավայրի ինքնատիպության
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հասկանալու ընթերցվող անծանոթ տեքստի բովանդակությունն ընդհանուր և մանրամասն
գծերով (առանձնացնելով անծանոթ բառերը),

2.
3.

սահմանելու պարսկերենի քերականական առանձնահատկությունները,
գրավոր արտահայտելու մտքերը՝ պահպանելով խոսքի բովանդակային կողմը, մտքերի
տրամաբանական կապը, համապատասխանությունը հաղորդակցման նպատակին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ընկալելու նյութի հիմնական բովանդակությունը և վերարտադրել բանավոր խոսքի միջոցով,

2.

թարգմանելու պարսկերենից հայերեն և հայերենից պարսկերեն պարզ տեքստեր,

3.

գրագետ և պատշաճ կերպով արձագանքելու զրուցակցին կամ ընկերներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և ադրբեջաներեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. պարսկերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն, թեմատիկ նյութերի դիտում
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Անդրարդարձ-սաստկական դերանունը պարսկերենում, գաղափար անցյալի դերբայի
մասին
Թեմա 2՝ Վաղակատար և անցյալ վաղակատար ժամանակաձևերը պարսկերենում:
Թեմա 3՝ Բուն ապառնի, արաբական հոգնակիի կազմությունը պարսկերենում, խոսակցական
Արտահայտությունների ներմուծում:
Թեմա 4՝ Հրամայական եղանակը պարսկերենում, անդեմ եղանակավոր բայեր:
Թեմա 5՝ Գաղափար պայմանական- ստորադասական եղանակի մասին, պայմանականստորադասական եղանակի ներկա-ապառնի (աորիստ) ժամանակաձևը պարսկերենում,
եղանակավորող բառեր և բայեր, կիրառման առանձնահատկությունները:
Թեմա 6՝ Աորիստի կիրառությունը բարդ նախադասություններում: Հարադիր բայերը և նրա
բաղադրիչ պարզ բայերը պարսկերենում: Անդեմ եղանակավորող բայեր:
Թեմա 7՝Պայմանական-ստորադասական եղանակի անցյալ ենթադրական ժամանակաձևը
պարսկերենում: Անցյալ ենթադրական ժամանակաձևի կիրառությունը երկրորդական
նախադասություններում:
Թեմա 8՝ Ենթակայական դերբայը պարսկերենում, շարահյուսական կիրառությունը: Գաղափար
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ապառնի դերբայի մասին:
Թեմա 9՝ Բայի սեռը պարսկերենում: Ներգործական սեռ: Գաղափար կրավորական սեռի մասին:
Չեզոք սեռի բայերը պարսկերենում:
Թեմա 10՝ Պատճառական բայերը պարսկերենում: Մակբայը պարսկերենում: Մակբայի տեսակներն
ըստ իմաստի և գործածության: Շաղկապը պարսկերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, Երևան,
2011:

2.

Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, ԵՊՀ, 1997:

3.

PurnāmdāryānT., Dars-efārsi, Pajuhešgāh-eolum-eensāniomotāleat-efarhangi, Tehrān, 1997.

4.

Рубинчик Ю.А., Граматика современного персидского языка, Москва, 2001.

5.

SamarehY., Ᾱ muzesh-ezabān-efārsi (Ᾱ ZFᾹ ), j.3, Tehrān, 1993.

6.

Ahmadi Hasan G., Anvari H., Dastur-e-zabān-e fārsi, j.1, Tehrān, 1995.

1. 1802/Բ21

2. Իսլամագիտության հիմունքներ-2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-22 ժամ, գործ.-8 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում իսլամագիտության վերաբերյալ,


ուսանողներին

ծանոթացնել

մուսուլմանական

մշակութային արժեքային համակարգի

ձևավորվան և զարգացման առանձնահատկություններին,


ուսանողին

ծանոթացնել

իսլամի

կրոնագաղափարական,

կրոնաիրավական

և

փիլիսոփայական համակարգերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

թվարկելու իսլամի կրոնաիրավական համակարգի հիմնարար սկզբունքները,
ձևակերպելու իսլամական կրոնագաղափարական մտքի զարգացման և կայացման
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատելու իսլամում տեղի ունեցող գործընթացների պատճառահետևանքային կապը,
վերլուծելու ադապտացիոն գործընթացներն իսլամում, դրանց տեղն ու դերը ժամանակի
մարտահրավերների համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
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«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Շարիաթի ձևավորումը և կայացումը։
Թեմա 2՝ Դոգմատիկա և կալամ։
Թեմա 3՝ Ուսուլ ադ-դին:
Թեմա 4՝ Ֆալսաֆա` մուսուլմանական փիլիսոփայություն:
Թեմա 5՝ աթ-Թասաուֆ. Կրոնական միստիցիզմ։
Թեմա 6՝ Գաղափարական հոսանքները և տարա-ձայնությունները իսլամում XIX-XX դ. վերջ
(մոդեռնիզմ, ռեֆորմացիա, ֆունդամենտալիզմ, ռադիկալիզմ և այլն )։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Ходжсон М. Дж. С., История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней,
Москва; 2013.

2.

Кныш А.Д., Мусульманский мистицизм: краткая история / А. Д. Кныш; пер. с англ. М. Г.
Романов. — СПб.: «Издательство “ДИЛЯ”», 2004.

3.
4.
5.

Сагадеев А., Восточный перипатетизм, Марджани, 2009.
Васильев А.М., История Саудовской Аравии (1745 — 1973), М. 1982.
Watt W. M., Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh University Press, 1985.

1. 1803/Բ54
4. 10 ժամ/շաբ.

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 5
5. գործ. – 10 ժամ
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3. 10 ECTS
կրեդիտ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ադրբեջաներենի լեզվական, տիպաբանական առանձնահատկությունները,
զարգացման հիմնական փուլերը և ներկայիս միտումները,



դիտարկել արդի ադրբեջաներենը որպես պետական և գրական լեզու,
ծանոթացնել միջին բարդության ադրբեջաներեն բնագրերին,



ուսուցանել միջին բարդության ադրբեջաներեն բնագրերի վերլուծության և թարգմանության
հիմնական մեթոդները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ադրբեջաներենի անուն խոսքի մասերից գոյականը, ածականը,թվականը:
2. ծանոթացնելու ադրբեջաներենի բայական համակարգին,
3. հասկանալու ներկա և անցյալ կատարյալ ժամանակաձևերով կիրառված բայերով
նախադասություններ,
4. լսելու և ըմբռնելու միջին բարդության տեքստեր և բանավոր թարգմանել:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. հոլովելու և´ անուն խոսքի մասերը, և´ գոյականաբար կիրառվող մյուս բառերը:
6. թարգմանելու և վերլուծելու ադրբեջաներեն միջին բարդության նախադասություններ և
տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի
(մասնավորապես՝
ռազմաքաղաքական
եզրաբանության)
առանձնահատկությունների
իմացությունը,
խոսակցական
լեզվի
հմտությունները,
տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Բ8.
Իրականացնել ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու պրակտիկ հմտություններ
պահանջող թարգմանչական, գիտամանկավարժական ու վերլուծական գործունեություն:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.

գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Անորոշ անցյալ ժամանակաձև:
Թեմա 2՝ Üçün, kimi, sonra, əvvəl, qədər, dək, can//cən
հետադրությունները:
Թեմա 3՝ Ածականների համեմատության աստիճանները:
Թեմա 4՝ Ca/cə, sız, lıq բառակազմական վերջածանցները:
Թեմա 5՝ Ապառնի ժամանակ:
Թեմա 6՝ Անորոշությունն ադրբեջաներենում:
Թեմա 7՝ Ժխտական դերանուն:
Թեմա 8՝ Գոյականների կապակցության ձևերը:
Թեմա 9՝ Մակբայներ:
Թեմա 10՝ Xoşa gəlmək արտահայտության կիրառումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
2. Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
3. Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
4. Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
5. Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
6. Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
7. Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.

1. 1803/Բ55

2. Ադրբեջանի պատմություն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ

6. 5-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացինպատակն է՝
 ծանոթացնել Ադրբեջանի պատմության հիմնական փուլերին,


զարգացնելպատմական զարգացման քաղաքական և սոցիալ-մշակութային բաղադրիչները
537

վեր հանելու կարողությունը,


զարգացնել վերլուծական աշխատանք կատարելու հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ներկայացնելու Ադրբեջանի քաղաքական պատմության հիմնական շրջափուլերը և դրանց
առանձնահատկությունները,
տարբերելու Ադրբեջանի պատմության հիմնական գործող անձանց,
ներկայացնելու Ադրբեջանի վերաբերյալ աղբյուրագիտական հիմնական աշխատանքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
կատարելու քաղաքական վերլուծություններ,
5. աշխատելու դասական և ժամանակակից տարբեր բնույթի աղբյուրների հետ,
6. պատրաստելու վերլուծական տեղեկագրեր:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Կիրառել արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել տարածագոտու պատմամշակութային,
էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ7. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. տեքստերի և այլ աղբյուրների քննական վերլուծություն
3. սեմինարային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Գրավոր
աշխատանք նախապես ընտրված աղբյուրի քննության վերաբերյալ։ : Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Գրավոր
աշխատանք նախապես ընտրված աղբյուրի քննության վերաբերյալ։ Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Հայ-թաթարական հակամարտությունը 19-20-րդ դարի սկզբին:
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Թեմա 2՝ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետություն (1918-1920):
Թեմա 3՝ Ադրբեջանի ԽՍՀ (1920-1985):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Azerbaijani and Beyond.

Perspectives on the Construction of National Identity (Seiten

Erscheinungsjahr, 2017).
2.

Tohidi N., Soviet in public, Azeri in private: Gender, Islam, and nationality in Soviet and post-Soviet
Azerbaijan (Women's Studies International Forum, 1996).

3.

Suny R., The Revenge of the Past (Stanford University Press, 1993).

1. 1803/Բ56

2. Թուրքերեն - 3

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 4 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Սովորեցնել ժամանակակից թուրքերենի ձևաբանության, շարահյուսության և բառապաշարի
հիմնական առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու թուրքերենի քերականական և բառապաշարային
առանձնահատկությունները:

2.

ներկայացնելու թուրքերենի լեզվամտածողության ընդհանուր տրամաբանությունը:

3.

լուսաբանելու թուրքերենի ձևաբանության և շարահյուսության բազիսային կառուցվածքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնելու թուրքերեն միջին բարդության տեքստեր:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Տիրապետել տեղեկատվության թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

ռազմաքաղաքական

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների
իմացությունը,
խոսակցական
լեզվի
հմտությունները,
տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
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և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ8.
Իրականացնել ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու պրակտիկ հմտություններ
պահանջող թարգմանչական, գիտամանկավարժական ու վերլուծական գործունեություն:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
11-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Բայի սեռը թուրքերենում:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի բայի խոնարհումները:
Թեմա 3՝ Թուրքերենի մի շարք հետադրություններ և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Կոտորակային թվականներ:
Թեմա 6՝Բաղադրյալ ժամանակաձևեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ
լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից

որպես դասագիրք

բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/Բ18

2.Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Թուրքիայի նորագույն
պատմություն) - 3
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3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ, սեմ.- 2 ժամ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8.

Դասընթացի նպատակն է՝



ուսանողներին տալ գիտելիքներ Թուրքիայի Հանրապետության նորագույն շրջանի
պատմության մասին (XXդ. երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից մինչև XXIդ.
սկիզբ )

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու Թուրքիայի Հանրապետության պատմության հարցերը 1940-ական թթ. -XXIդ.
սկիզբ,
2. լուսաբանելու Թուրքիայի նորագույն պատմության հիմնահարցերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարելու պատմական վերլուծություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.

Վերարտադրել

ժամանակակից

թյուրքագիտության

(ադրբեջանագիտության)

՝

որպես

հումանիտար մի շարք դիսցիպլինների համալիրի՝ հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես
համակցող գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգային, տարածաշրջանին առնչվող
գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:
Բ7.

Լուսաբանել

կայսրության,

թյուրքալեզու

Թուրքիայի

պետությունների

Հանրապետության,

(Սելջուկյան

Ադրբեջանի

սուլթանության,

Հանրապետության)

Օսմանյան

պատմության

հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1՝ Պոտսդամի կոնֆերանսը և հայկական տարածքների հարցը:
Թեմա 2՝ Անցումը բազմակուսակցականությանը, դեմոկրատական կուսակցության իշխանության
շրջանը:
Թեմա 3՝ Թուրքիան և ՆԱՏՕ-ն:
Թեմա 4՝ Ռազմական հեղաշրջումները Թուրքիայում:
Թեմա 5՝ Իսլամական գործոնը Թուրքիայի Հանրապետությունում: Իսլամամետ ուժերի իշխանության
գալը:
Թեմա 6՝ Հայ թուրքական հարաբերությունները արդի փուլում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Սաֆրաստյան Ռ., Մելքոնյան Ռ. և ուրիշներ, Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն.

2.

Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ. Հրատ., 2014:
Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի
ծագումնաբանությունը (1876-1920թթ.), Երևան, 2009:

3.

Киреев Н., История Турции: XX век, Москва, 2007.

4.

Lewis B., The Emergence of Modern Turkey, Oxford, 2002.

5.

Zürcher E., Turkey: A Modern History, London-New York, 2004.

6.
7.

Aktar A., Varklık Vergisi ve “Türkleştirme” Politikaları, İstanbul, 2000.
Çarkoğlu A., Ak Parti ve Kürtler, İstanbul, 2011.
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2. Ադրբեջանի ուժային կառույցները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 5-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել Ադրբեջանի անվտանգության մարմինները, դրանց առանձնահատկությունները,
ռազմական
արդիականացման
հիմնական
միտումները,
ռազմատեխնիկական
քաղաքականությունը, դրանք վերլուծել ու գնահատել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ
տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու Ադրբեջանի ուժային կառույցների և անվտանգության մարմինների
համակարգը, կառուցվածքն ու առանձնահատկությունները,

2.

ներկայացնելու, վերլուծելու Ադրբեջանի ուժային կառույցների արդիականացման հիմնական
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միտումները,
3.

վերլուծելու և գնահատելու դրանք Հայաստանի և Արցախի անվտանգության ու շահերի
տեսանկյունից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

մասնագիտական, փորձագիտական և տեղեկատվական գրականության ու աղբյուրների
դիտարկման միջոցով վերլուծելու Ադրբեջանի, անվտանգության մարմինների զարգացման
միտումներն ու արդի գործընթացները:

5.

դասախոսության թեմաների շրջանակում իրականացնելու ադրբեջանական ԶԼՄ-ների և այլ
տեղեկատվական աղբյուրների պարբերական մշտադիտարկումներ:

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

իրականացնելու ակադեմիական գրագիտության կանոններին համապատասխան
անհատական ու խմբային հետազոտական աշխատանքներ),

7.

իրականացված մշտադիտարկման հիման վրա պատրաստելու և ներկայացնելու թեմատիկ
զեկույցներ:

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Կիրառել արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել տարածագոտու պատմամշակութային,
էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ7. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Մասնագիտական գրականության ընթերցում, մշակումներ: Սահմանված ժամանակացույցով և
հերթականությամբ, ուսանողները պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի
թեմատիկ
հիմնական
գրականությանը՝
սահմանված
թեմաներով
լսարանային
հանդիպումներին պատրաստվելու համար։
2. Տեղեկատվական
աղբյուրների
մշտադիտարկում
և
վերլուծություն:
Սահմանված
հերթականությամբ, անհատական կամ խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների
ժամանակ ուսանողները պետք է ներկայացնեն դասընթացի՝ ժամանակացույցով սահմանված
դասախոսության
թեմաների
վերաբերյալ
իրենց
դիտարկումները,
վերլուծական
աշխատանքները։
3. Թեմաների վերաբերյալ հիմնախնդիրների վերհանում և լսարանային քննարկումներ, որոնք
ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ քննարկումների համակցություն են։ Դրանք
ուղղված են դասընթացի հիմնական թեմաների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանն
ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ ուսանողների բանավեճային, վերլուծական
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հմտությունների զարգացմանը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ադրբեջանի ուժային կառույցների հիմնական առանձնահատկությունները
Թեմա 2՝ Ադրբեջանի ռազմական համագործակցության հիմնական ուղղություններն ու
շրջանակաները
Թեմա 3՝ Ադրբեջանի հարաբերությունները միջազգային կառույցների և գլոբալ դերակատարների
հետ ուժային կառույցների համատեքստում
Թեմա 4՝ Արցախյան հիմնախնդիրը որպես Ադրբեջանի ուժային կառույցների առաջնահերթություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Լ. Հովսեփյան, Ա. Հովհաննիսյան, Ս. Մինասյան, Տարածաշրջանի ռազմական տեղեկագիրք,
Երևան, Գիտություն հրատ. 2016:
2.

Ա. Հովհաննիսյան, Տարածաշրջանի ռազմականացումը և Հայոց Բանակը,Երևան, 2013:
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ադրբեջանի սոցիալ-քաղաքական և մշակութային
մարդաբանություն
5. դաս. – 2 ժամ

6. 5-րդ՝աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել սոցիալ-քաղաքական և մշակութային մարդաբանության հիմնական
դպրոցներին և հետազոտական ուղղություններին,
 սոցիալ-քաղաքական և մշակութային մարդաբանության գիտական մոտեցումների միջոցով
ներկայացնել Ադրբեջանի Հանրապետության պատմության և հասարակության հիմնական
հիմնահարցերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տարբերելու սոցիալ-քաղաքական և մշակութային մարդաբանության հիմնական դպրոցներն
ու հետազոտական ուղղությունները,

2.

հասկանալու Ադրբեջանի հասարակության հիմնական բնութագրիչները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

օգտագործելու տեքստային և վիզուալ աղբյուրներ,

4. պատրաստելու վերլուծական տեղեկագրեր, կատարելու վերլուծություններ:
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10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Կիրառել արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել տարածագոտու պատմամշակութային,
էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ7. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծելու:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Տեքստերի և այլ աղբյուրների քննական վերլուծություն
3. Սեմինարային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Մարդաբանությունը և դրա հիմնական դպրոցները, մոտեցումները, աղբյուրները
Թեմա 2՝ Ադրբեջանիn քաղաքական մարդաբանություն
Թեմա 3՝ Ադրբեջանի մշակութային մարդաբանություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

D. Eickelman - The Middle East: an anthropological approach (New Jersey: Prentice Hall, Revised
edition, 1989).

2.

A. Altstadt, The Politics of Culture in Soviet Azerbaijan, 1920-40 (Routledge, 2016).

3.

J. White, Muslim Nationalists and the New Turks (Princeton University press, 2012).

1. 1803/Բ59

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 6

4. 10 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 10 ECTS
կրեդիտ

5. գործ.- 10 ժամ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
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8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել ադրբեջաներենի քերականության առավել բարդ կողմերն ու նրբությունները,
լեզվամտածողությունն ու ժամանակակից պետական լեզվաքաղաքականությունը:



ծանոթացնել լեզվի զարգացման ներկայիս իրավիճակին, բառապաշարի և քերականական
կառույցների կատարելագործման ուղիներին ու միջոցներին, լեզվի զարգացման
հիմնական միտումներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընկալելու գեղարվեստական գրական ստեղծագործությունների էությունը,
2. հստակ տարանջատելու ադրբեջաներենի քերականական առանձնահատկությունները
մյուս ցեղակից թյուրքական լեզուներից, մասնավորապես թուրքերենից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կառուցելու մակբայական դերբայով նախադասություններ, ինչպես նաև ստորադասական
շաղկապով բարդ ստորադասական նախադասություններ:
4. թարգմանելու և վերլուծելու ադրբեջաներեն միջինից բարդ

նախադասություններ և

տեքստեր:
5. լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու ադրբեջաներենով հնչած երկխոսություններ, բարդ
նախադասություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի
(մասնավորապես՝
ռազմաքաղաքական
եզրաբանության)
առանձնահատկությունների
իմացությունը,
խոսակցական
լեզվի
հմտությունները,
տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Բ8. Իրականացնել ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու պրակտիկ հմտություններ
պահանջող թարգմանչական, գիտամանկավարժական ու վերլուծական գործունեություն:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
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մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Անորոշ ապառնի ժամանակաձև:
Թեմա 2՝ Ըղձական եղանակ:
Թեմա 3՝ Գոյականակերտ վերջածանցներ:
Թեմա 4՝ Անկատար անցյալ ժամանակաձև:
Թեմա 5՝ Ներկա ժամանակի դերբայ, մակբայական դերբայներ:
Թեմա 6՝Հարկադրական եղանակ:
Թեմա 7՝ Կապական բառերի կիրառությունը:
Թեմա 8՝ Հրամայական եղանակը 1-ին և 3-րդ դեմքերում:
Թեմա 9՝ Պայմանական եղանակ:
Թեմա 10՝ Հավաքական, կոտորակային, բաշխական թվականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
2. Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
3. Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
4. Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
5. Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
6. Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
7. Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.

1. 1803/Բ60

2. Հայկական համայնքները Ադրբեջանում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 6-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն
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3.
3
ECTS կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է`


ուսանողներին
ներկայացնել
Արևելյան
Այսրկովկասի
հայության
պատմաժողովրդարական համահավաք պատմությունը,
 ներկայացնել Կուրից մինչև Ապշերոնյան թերակղզի ընկած տարածքում հայկական
գյուղերի տեղագրությունը, Շամախի, Ղուբա, Բաքու և Լենքորան քաղաքների հայ
բնակչության շարժընթացը, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական, հոգևոր մշակութային և
հասարակական-քաղաքական կյանքը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու Արևելյան Այսրկովկասում ընթացած էթնիկ գործընթացների ընդհանուր
պատկերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

ուսումնասիրելու Արևելյան Այսրկովկասում հայ բնակչության շարժընթացը,
լուսաբանելու Արևելյան Այսրկովկասի հայության պատմության մանրամասները:

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ
5. վերլուծելու և գնահատելու Արևելյան Այսրկովկասում ընթացած ժողովրդագրական
գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Կիրառել արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի,
այլ թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի,
քաղաքական համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել տարածագոտու
պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի,
հումանիտար մտքի ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ7. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. պարտադիր ընթերցանություն
3. ընթերցված նյութերի քննարկումներ լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1` Արևելյան Այսրկովկասում հայերի տեղաբնակ և մշակութակերտ լինելը:
Թեմա 2`
Կուրից մինչև Ապշերոնյան թերակղզի ընկած տարածքում հայերի
տեղաբաշխվածությունը:
Թեմա 3` Հայության դերակատարությունը երկրամասի
սոցիալ-տնտեսական ու
կրթամշակութային կյանքի զարգացման գործում:
Թեմա 4` Արևելյան Այսրկովկասում Մուսավաթական և Խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից տեղաբնակ ժողովուրդների (հայեր, լեզգիներ, թաթեր, թալիշներ և այլն)
նկատմամբ իրականացված ուծացման, քաղաքակրթական արժեքների կողոպտման,
իրավազրկման և ցեղասպան քաղաքականությունը:
Թեմա 5` Ադրբեջանական պատմագրության կողմից Արևելյան Այսրկովկասի, հատկապես Բաքու
քաղաքի հայության պատմության միտումնավոր նենգափոխումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ստեփանյան

Գ.,

Բաքվի

նահանգի

հայությունը

XIX

դարի

երկրորդ

կեսին.

Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն, Երևան, 2010.
2. Ստեփանյան Գ., Բաքու քաղաքի հայության պատմությունը. Պատմաժողովրդագրական
ուսումնասիրություն, Երևան, 2012.
3. Ստեփանյան Գ., Շամախի քաղաքի հայերի պատմությունից, Երևան, 2014.
4. Stepanian G., Armenians of Baku province in the second half of the 19th century
(historicaldemografic study), Lusakn, Yeravan, 2013.

1. 1803/Բ61

2. Ադրբեջանի պատմություն - 2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ծանոթացնել Ադրբեջանի պատմության հիմնական փուլերին,



զարգացնել պատմական զարգացման քաղաքական և սոցիալ-մշակութային բաղադրիչները
վերհանելու կարողությունը,



զարգացնել վերլուծական աշխատանք կատարելու հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու Ադրբեջանի քաղաքական պատմության հիմնական շրջափուլերը և դրանց
առանձնահատկությունները,

2.

տարբերելու Ադրբեջանի պատմության հիմնական գործող անձանց,

3.

ներկայացնելու Ադրբեջանի վերաբերյալ աղբյուրագիտական հիմնական աշխատանքները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կատարելու քաղաքական վերլուծություններ,

5. աշխատելու դասական և ժամանակակից տարբեր բնույթի աղբյուրների հետ,
6. պատրաստելու վերլուծական տեղեկագրեր:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Կիրառել արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել տարածագոտու պատմամշակութային,
էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ7. Լուսաբանել թյուրքալեզու պետությունների (Սելջուկյան սուլթանության, Օսմանյան
կայսրության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության) պատմության
հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. տեքստերի և այլ աղբյուրների քննական վերլուծություն
3. սեմինարային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Գրավոր
աշխատանք նախապես ընտրված աղբյուրի քննության վերաբերյալ։ Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Գրավոր
աշխատանք նախապես ընտրված աղբյուրի քննության վերաբերյալ։ Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ադրբեջանի անկախ հանրապետության ձևավորումը (1985-1993)
Թեմա 2՝ Ադրբեջանի Հանրապետությունը (1993-2018)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Altstadt Audrey L., Frustrated Democracy in Post-Soviet Azerbaijan (Columbia University, 2017).

2.

Cornell, Svante E., Azerbaijan Since Independence (Routledge, 2010).
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1. 1803/Բ23

2. Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն (Թուրքիայի նորագույն
պատմություն) - 4
5. դաս.- 2 ժամ, սեմ.- 2 ժամ

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 4 ECTS
կրեդիտ

6. 6-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ գիտելիքներ Թուրքիայի Հանրապետության նորագույն շրջանի
պատմության մասին (XXդ. երկրորդ համաշ-խարհային պատերազմի ավարտից մինչև XXIդ.
սկիզբ):
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.լուսաբանելու Թուրքիայի Հանրապետության պատմության հարցերը 1940-ական թթ.- XXIդ.
սկիզբ:
2. պատկերացում կազմելու Թուրքիայի նորագույն պատմության հիմնահարցերի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառելու պատմական վերլուծության հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.

Վերարտադրել

ժամանակակից

թյուրքագիտության

(ադրբեջանագիտության)

՝

որպես

հումանիտար մի շարք դիսցիպլինների համալիրի՝ հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես
համակցող գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգային, տարածաշրջանին առնչվող
գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները:
Բ7.

Լուսաբանել

կայսրության,

թյուրքալեզու

Թուրքիայի

պետությունների

Հանրապետության,

(Սելջուկյան

Ադրբեջանի

սուլթանության,

Հանրապետության)

պատմության

հիմնահարցերը:
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
551

Օսմանյան

Թեմա 1՝ Պոտսդամի կոնֆերանսը և հայկական տարածքների հարցը:
Թեմա 2՝ Անցումը բազմակուսակցականությանը, դեմոկրատական կուսակցության իշխանության
շրջանը:
Թեմա 3՝ Թուրքիան և ՆԱՏՕ-ն:
Թեմա 4՝ Ռազմական հեղաշրջումները Թուրքիայում:
Թեմա 5՝ Իսլամական գործոնը Թուրքիայի Հանրապետությունում: Իսլամամետ ուժերի իշխանության
գալը:
Թեմա 6՝ Հայ թուրքական հարաբերությունները արդի փուլում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Սաֆրաստյան Ռ., Մելքոնյան Ռ. և ուրիշներ, Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն.
Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ. Հրատ., 2014:

2.

Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի
ծագումնաբանությունը (1876-1920թթ.), Երևան, 2009:

3.

Киреев Н., История Турции: XX век, Москва, 2007.

4.

Lewis B., The Emergence of Modern Turkey, Oxford, 2002.

5.
6.

Zürcher E., Turkey: A Modern History, London-New York, 2004.
Aktar A., Varklık Vergisi ve “Türkleştirme” Politikaları, İstanbul, 2000.

7.

Çarkoğlu A., Ak Parti ve Kürtler, İstanbul, 2011.
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2. Թուրքերեն - 4

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 4 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 էլ ավելի խորը գիտելիքներ փոխանցել թուրքերենի ձևաբանության, շարահյուսության
գիտելիքները , հարստացնել բառապաշարը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի ձևաբանության և շարահյուսության
կարևորագույն առանձնահատկությունները:

2.

լուսաբանելու թուրքերենի լեզվամտածողության ընդհանուր տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն բարդ տեքստեր:

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

ձեռք բերելու հիմնավոր գիտելիքներ աշխարհի ժամանակակից էթնիկական քարտեզի
կազմավորման և դրա տարբեր արիալներում թյուրքախոս ժողովուրդների ձևավորման
պատճառների մասին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

ռազմաքաղաքական

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների
իմացությունը,
խոսակցական
լեզվի
հմտությունները,
տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Բ8.
Իրականացնել ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու պրակտիկ հմտություններ
պահանջող թարգմանչական, գիտամանկավարժական ու վերլուծական գործունեություն:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն,
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում,
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Մակբայական դերբայները թուրքերենում:
Թեմա 2՝ Թուքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Սուբյեկտիվ եղանակավորությունը:
Թեմա 4՝ Կապական բառերի կիրառությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Բաղադրյալ-պայմանական ժամանակաձևեր:
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Թեմա 6՝ Տրոհական հարաբերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ
լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից

որպես դասագիրք

բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/Բ63

2.Ադրբեջանի նորագույն շրջանի գրականություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
ներկայացնել ադրբեջանական ժամանակակից գրականության թեմատիկ և ժանրային
առանձնահատությունները,
2.

բացատրել ժամանակակից գրական հերոսի բնավորության հիմնական գծերը,
պատկերացում տալ ժողովրդի բարոյական արժեքների, սոցիալ-տնտեսական վիճակի,
աշխարհայացքի մասին,

3.

հատուկ ուշադրություն դարձնել ալիևյան քարոզչական գաղափարախոսությունը կրող
մանկական գրականության վրա:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալու ժամանակակից ադրբեջանական գրականության զարգացման ժանրային և
թեմատիկ առանձնահատկությունները:

2.

ծանոթ լինելու առավել կարկառուն գրական գործիչների ստեղծագործություններին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ադրբեջաներենի իմացության շնորհիվ կարդալու ստեղծագրծություններ բնօրինակով և
կատարելու համակողմանի վերլուծություններ:

2.

համադրելով ադրբեջանական կեղծ քարոզչությունը պատմական իրական փաստերին`
կատարելու հակընդդեմ ամփոփումներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա6. Ներկայացնել տեղեկատվություն գրականագիտության, համաշխարհային և թյուրքալեզու
ժողովուրդների (մասնավորապես ադրբեջանական) գրականության պատմության վերաբերյալ:
Բ6.
Վերլուծել
թյուրքալեզու
ժողովուրդների
գրականության
պատմության
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առանձնահատկությունները:
Գ3. Կատարել թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Փոքր Ասիա ներգաղթած օղուզաթուրքմենական ցեղերի բանահյուսությունը. «Իմ պապ
Դեդե Քորքութի գիրքը» էպոսը:
Թեմա 2՝ 12-15 րդ դարերում արաբա- պարսկական մշակույթի ազդեցության տակ գտնվող
գրականությունը` Նիզամի Գյանջևի, Ն.Նասիմի, Ֆիզուլի և այլք:
Թեմա 3 ՝Ադրբեջանական աշուղական պոեզիա (17-18-րդ դդ.), «Քյոռ օղլի» էպոսը, «Ասլի և
Քյարամ», «Աշուղ Ղարիբ»):
Թեմա 4՝ Լուսավորչական շարժումը ադրբեջանական գրականության մեջ (Բաքիխանով,
Թոփչիբաշև, ազգային դրամայի հիմնադիր Ֆ. Ախունդով):
Թեմա 5՝ Խորհրդային շրջանի ադրբեջանական գրականության առանձնահատկությունները,
դասական պոեզիայի զարգացումը (Սաբիր, Մամեդկուլիզադե):
Թեմա 6՝ Ադրբեջանական գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները Ադրբեջանի
անկախացումից հետո:
Թեմա 7՝ Նորագույն շրջանի գրականության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

B.Əhmədov, XX Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, "Apostrof", Bakı, 2010.

2.

A. Səhət, Seҫ ilmiş əsərləri, ''Lider Nəşriyyat'', Bakı, 2005.

3.

T. Qaffarov, "Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild", Bakı, 2003.

4.

M. Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Elm, 2000.

5.

O.M. Həmidov,Műasir Azərbaycan Nəsri ( Problem-konseptual yanlaşma), Bakı “Ankor” 1999.

1. 1803/Բ64

2. Մասնագիտական արևելյան լեզու (ադրբեջաներեն) - 7

4. 10 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 10 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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3. 10 ECTS
կրեդիտ



ներկայացնել ադրբեջաներենի քերականության առավել բարդ կողմերն ու նրբությունները,
լեզվամտածողությունն ու ժամանակակից պետական լեզվաքաղաքականությունը:



ծանոթացնել լեզվի զարգացման ներկայիս իրավիճակին, բառապաշարի և քերականական
կառույցների կատարելագործման ուղիներինն ու միջոցներին, լեզվի զարգացման հիմնական
միտումներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընկալելու գեղարվեստական գրական ստեղծագործությունների էությունը,
2. կարդալու և ըմբռնելու ադրբեջանական մամուլի լեզուն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու միջին բարդության կամ միջինից բարդ տեքստեր հայերենից ադրբեջաներեն:
4. թարգմանելու բարդ տեքստեր ադրբեջաներենից հայերեն:

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

ամբողջական պատկերացում կազմելու ադրբեջաներենի բառապաշարի և թարգմանական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի
(մասնավորապես՝
ռազմաքաղաքական
եզրաբանության)
առանձնահատկությունների
իմացությունը,
խոսակցական
լեզվի
հմտությունները,
տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Բ8.
Իրականացնել ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու պրակտիկ հմտություններ
պահանջող թարգմանչական, գիտամանկավարժական ու վերլուծական գործունեություն:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1՝ Dık – acak բայանունների միջոցով կազմված բարդ ստորադասական նախադասությունները
ադրբեջաներենում:
Թեմա 2՝ Մակբայական դերբայները ադրբեջաներենում, դրանց զուգահեռները հայերենում:
Թեմա 3՝ Բառաստեղծման մեթոդները ադրբեջաներենում. բառաբարդում, նախածանցում և բառակրկնություն:
Թեմա 4՝ Ադրբեջաներենի ժամանակային ձևերը, դրանց տարբերությունները և նմանությունները
հայերենի հետ զուգակցելիս:
Թեմա 5՝ Գոյականի կարգի առանձնահատկությունները:
Թեմա 6՝ Թարգմանություններ գիտական, գեղարվեստական տեքստերից և մամուլից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
2. Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
3. Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
4. Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
5. Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
6. Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
7. Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.

1. 1803/Բ65

2. Ադրբեջանի տնտեսական զարգացման հեռանկարները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 22 ժամ, գործ.- 8 ժամ

6. 7-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել տնտեսագիտական հիմնական հասկացություններին և երևույթներին,
 ներկայացնել Ադրբեջանի տնտեսական համակարգը և ենթակառուցվածքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տարբերակելու տնտեսագիտական հիմնական եզրերը,

2.

հասկանալու Ադրբեջանի տնտեսական համակարգի գործունեության տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կատարելու տնտեսական և քաղաքական վերլուծություններ,

4.

աշխատելու դասական և ժամանակակից տարբեր բնույթի աղբյուրների հետ,

5.

պատրաստելու վերլուծական տեղեկագրեր:

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ2. Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության տարբեր
բնագավառներում:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Տեքստերի և այլ աղբյուրների քննական վերլուծություն
3. Սեմինարային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ադրբեջանի տնտեսական համակարգը ԽՍՀՄ տարիներին
Թեմա 2՝ Ադրբեջանի տնտեսությունը 1993-2016թթ.
Թեմա 3՝ Ադրբեջանի տնտեսական բարեփոխումներն ու զարգացման հեռանկարները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Sadik-Zada E.R. - Oil Abundance and Economic Growth (Logos Verlag Berlin, Erscheinungsjahr:
2016).
2. Bank, World. Azerbaijan: From crisis to sustained growth (Washington, D.C.: World Bank, 1993).

1. 1803/Բ66

2. Ադրբեջանական քարոզչության հիմնադրույթները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 22 ժամ, գործ.- 8 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել ադրբեջանական քարոզչության հիմնադրույթները,



ձևավորել ադրբեջանական քարոզչության առանձնահատկությունները վերլուծելու
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ունակություններ,


զարգացնել ադրբեջանական քարոզչության տարածման հիմնական միջոցների և
ուղղությունների վերլուծման և մեկնաբանման հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ադրբեջանական քարոզչության հիմնադրույթները,

2.

սահմանելու ադրբեջանական քարոզչության հիմնադրույթների կիրառման
առանձնահատկությունները ԱՀ ներքին և արտաքին քաղաքականության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կիրառելու տեղեկատվական պատերազմներում ադրբեջանական քարոզչությունը խոցելի
դարձնող հիմնական հակադարձիչները,

4. մեկնաբանելու և վերլուծելու քարոզչական հիմադրույթներ պարունակող ադրբեջանալեզու
տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ2. Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության տարբեր
բնագավառներում:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. տեքստերի և այլ աղբյուրների քննական վերլուծություն
3. սեմինարային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1՝ Ադրբեջանական քարոզչության հիմնադրույթները, դրանց ակունքները և զարգացման
պատմությունը։
Թեմա 2՝ Ադրբեջանական քարոզության հիմնադրույթներում հայկական թեմատիկան։
Թեմա 3` Ադրբեջանական քարոզչության հիմադրույթներում իրանական թեմատիկան։
Թեմա4՝ Ադրբեջանական քարոզության հիմնադրույթների կիրառման քաղաքականությունը և դրա
առանձնահատկությունները։
Թեմա 5՝Քարոզչական հիմադրույթների հակափաստարկումների մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Հարությունյան Գ. (գլխ. խմբ.), Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգը,
Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2009:

1. 1803/Բ67

2. Իսլամական հոսանքներն ու շարժումները Ադրբեջանում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 22 ժամ, գործ.- 8 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում իսլամի ձևավորման պատմությունը, դրա
զարգացման էտապները, ինչպես նաև իսլամական գործոնի նշանակությունը Ադրբեջանի
հասարակական, քաղաքական, կրոնական և սոցիալական գործընթացների ձևավորման վրա։



վերլուծել Ադրբեջանում իսլամական արդի հոսանքներն ու շարժումները, իսլամական
ինքնության ձևավորման գործընթացները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում իսլամի զարգացման միտումներն ու
ընթացքը պատմական խորապատկերի մեջ,

2.

բացատրելու և հասկանալու իսլամական գործոնով պայմանավորված գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

քննադատորեն վերլուծելու Ադրբեջանի հասարակական քաղաքական դաշտում իսլամական
գործոնի նշանակությունը, դրա ակտիվացմանը նպաստող արտաքին և ներքին
պատճառները,

4.

տարբերակելու իսլամի դերը Ադրբեջանի ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
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5.
մեկնաբանելու Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Ղարաբաղյան
արտաքին իսլամական աշխարհ արտահանելու Բաքվի քաղաքականությունը,

հիմնախնդիրն

6.
կողմնորոշվելու Ադրբեջանում իսլամական գործոնով պայմանավորված գործընթացներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Գ4. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ նյութի մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է ուսումնասիրել իսլամական գործոնի
նշանակությունը հասարակական, սոցիալական և ներքաղաքական գործընթացներում,



Դասընթացի երկրորդ հատվածը նվիրված է իսլամական գործոնի նշանակությանը
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչպես նաև ադրբեջանական իսլամի
վերաձևավորման արտաքին գործոններին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Փաշայան Արաքս, Իսլամն Ադրբեջանում․ անցյալը և ներկան, Եր․, 2014:

2.

Юнусов Ариф, Ислам в Азербайджане, Бaкy, 2004.

3.

Юнусов Ариф, Исламская палитра Азербайджана, Баку, 2012

4.

Bedford Sofie, Islamic Activism in Azerbaijan: Repression and Mobilization in a Post-Soviet Context.
Doctoral Thesis. Stockholm University, 2009.

5.

Kotecha Hema, Islamic and Ethnic Identities in Azerbaijan: Emerging trend and tensions. A
Discussion Paper. OSCE, 2006.
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1. 1803/Բ68

2. Ադրբեջանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ

6. 7-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել Ադրբեջանի տարածաշրջանային քաղաքականության
առանձնահատկությունները, զարգացումներն ու հիմնական միտումները,



վերլուծել ու գնահատել ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ Հայաստանի
անվտանգության, արտաքին քաղաքական շահերի տեսանկյունից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու Ադրբեջանի արտաքին ու տարածաշրջանային քաղաքականության
հիմնական միտումները, առանձնահատկությունները և դրանք ձևավորող ներքին ու
արտաքին գործոնները,

2.

ներկայացնելու և վերլուծելու Ադրբեջանի արտաքին ու տարածաշրջանային
քաղաքականության հիմնական ուղղությունները,

3.

վերլուծելու և գնահատելու դրանք Հայաստանի և Արցախի անվտանգության ու շահերի
տեսանկյունից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.

մասնագիտական, փորձագիտական և տեղեկատվական գրականության ու աղբյուրների
դիտարկման միջոցով վերլուծելու Ադրբեջանի տարածաշրջանային քաղաքականության
արդի միտումներն ու գործընթացները, դրանց վրա ազդող գործոնները:
դասախոսության թեմաների շրջանակում իրականացնելու ադրբեջանական ու
տարածաշրջանային ԶԼՄ-ների պարբերական մշտադիտարկումներ:

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

Իրականացնելու ակադեմիական գրագիտության կանոններին համապատասխան
անհատական ու խմբային հետազոտական աշխատանքներ),
7.
Իրականացված մշտադիտարկման հիման վրա պատրաստելու և ներկայացնելու թեմատիկ
զեկույցներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
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թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Մասնագիտական գրականության ընթերցում, մշակումներ: Սահմանված ժամանակացույցով
և հերթականությամբ, ուսանողները պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի
թեմատիկ
հիմնական
գրականությանը՝
սահմանված
թեմաներով
լսարանային
հանդիպումներին պատրաստվելու համար։
2.
Տեղեկատվական
աղբյուրների
մշտադիտարկում
և
վերլուծություն:
Սահմանված
հերթականությամբ, անհատական կամ խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների
ժամանակ ուսանողները պետք է ներկայացնեն դասընթացի՝ ժամանակացույցով սահմանված
դասախոսության
թեմաների
վերաբերյալ
իրենց
դիտարկումները,
վերլուծական
աշխատանքները։
3.
Թեմաների վերաբերյալ հիմնախնդիրների վերհանում և լսարանային քննարկումներ, որոնք
ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ քննարկումների համակցություն են։ Դրանք
ուղղված են դասընթացի հիմնական թեմաների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանն
ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ ուսանողների բանավեճային, վերլուծական
հմտությունների զարգացմանը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առանձնահատկությունները:
Թեմա 2՝ Ադրբեջանի տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:
Թեմա 3՝ Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցության միտումները:
Թեմա 4՝ Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրները:
Թեմա 5՝ Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության խնդիրները:
Թեմա 6՝ Արցախյան հիմնախնդիրը որպես Ադրբեջանի տարածաշրջանային ու արտաքին
քաղաքականության առաջնահերթություն:
Թեմա 7՝ Ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականության առանձնահատկությունները:
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Թեմա 8՝ Ադրբեջանի հարաբերությունները միջազգային կառույցների և գլոբալ դերակատարների
հետ տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում:
Թեմա 9՝ Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան եռակողմ համագործակցությունը տարածաշրջանում:
Թեմա 10՝ Ռուս-ադրբեջանական և ամերիա-ադրբեջանական հարաբերությունները, դրանց
ազդեցությունը տարածաշրջանային գործընթացների վրա:
Թեմա 11՝ Ադրբեջանաիսրայելական համագործակցությունն ու դրա տարածաշրջանային
ազդեցությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Внешняя политика стран СНГ, М., Аспект-Пресс 2017.

2.

Ибрагимов Ибрагим, Внешнеполитическая стратегия Азербайджанской республики на
современном этапе, диссертация, Дипломатическая академия МИД РФ, М. 2014.

3.
4.
5.
6.

7.

MuradIsmayilov, Power, knowledge, and pipelines: understanding the politics of Azerbaijan’s foreign
policy, Caucasus Survey, Volume 2, 2014 - Issue 1-2.
Kamal Makili-Aliyev, Azerbaijan’s Foreign Policy: Between East and West, IAI WORKING PAPERS
13 | 05 – January 2013, http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1305.pdf
Jason E. Strakes , Situating the ‘Balanced Foreign Policy’: The Role of System Structure in Azerbaijan's
Multi-Vector Diplomacy, Journal of Balkan and Near Eastern Studies ,Volume 15, 2013 - Issue 1.
BurcuGültekinPunsmann, Implications of Turkish-Azerbaijani Relations for Regional Security
andDevelopment, IAI WORKING PAPERS 13 | 28 – August 2013,
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1328.pdf
ŞabanKardaş, The Turkey-Azerbaijan Energy Partnership in the Context of the Southern Corridor, IAI
Working Papers 14 | 04 - M arch 2014, http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1404.pdf

8.

MitatÇelikpala, CavidVeliyev, AZERBAIJAN-GEORGIA-TURKEY: An Example of a Successful
Regional Cooperation, CIES Policy Brief, November 2015,
http://www.khas.edu.tr/cms/cies/dosyalar/files/CIES%20Policy%20Brief%2004.pdf

9.

Эрик Давтян, Трехстороннее военное сотрудничествоТурции, Грузии и Азербайджана(ноябрь
2012 г. - май 2016 г.), http://www.ysu.am/files/04e_davtyan_r.pdf

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Svante E. Cornell, Turkey’s Role: Balancing the Armenia-AzerbaijanConflict and Turkish-Armenian
Relations, The International Politics of theArmenian-Azerbaijani Conflict, Palgrave Macmilan 2017.
Анар М. Валиев, Азербайджано-иранские отношения QUOVADIS, БАКУ? Аналитическая
записка № 244 ПОНАРС Евразия Сентябрь 2012,
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memospdf/pepm244_russ_valiev_sept2012.pdf
OğuzhanGöksel, Beyond Countering Iran: A Political Economy of Azerbaijan-Israel Relations, British
Journal of Middle Eastern Studies , Volume 42, 2015 - Issue 4
Emil Souleimanov, Maya Ehrmann, HuseynAliyevFocused on Iran? Exploring the rationale behind
the strategic relationship between Azerbaijan and Israel, Southeast European and Black Sea Studies ,
Volume 14, 2014 - Issue 4
Maya Ehrmann, Josef Kraus, Emil Souleimanov, The Iran-Israel-Azerbaijan Triangle: Implications on
Regional Security, REVISTA ESTUDOS POLÍTICOSN.6 | 2013/01,
https://www.researchgate.net/publication/283075185_The_Iran-IsraelAzerbaijan_Triangle_Implications_on_Regional_Security
MamukaTsereteli, Azerbaijan and Georgia:564Strategic Partnership for Stability in a Volatile Region,
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16.

Silk Road Paper, September 2013, http://isdp.eu/content/uploads/publications/2013-TsereteliAzerbaijan-and-Georgia1.pdf
Andrew Kuchins, Jeffrey Mankoff, Oliver Backes, Azerbaijan in a Reconnecting Eurasia, Foreign
Economic and Security Interests, CSIS 2016, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/160718_Kuchins_AzerbaijanReconnectingEurasia_Web.pdf
ZaferYıldırım, U.S. Foreign Policy towards Azerbaijan: From “Alliance” to “Strategic Partnership”,
Alternatives Turkish Journal Of International Relations, Vol. 11, No. 4, Winter 2012,
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/19299

17.

1. 1803/Բ69
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ազգային փոքրամասնությունները և տեղաբնիկ ժողովուրդներն
Ադրբեջանում
5. դաս. – 22, գործ.- 8

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
● ծանոթացնել ուսանողներին Արևելյան Այսրկովկասին էթնիկական քարտեզին,
● փոխանցել ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ Արևելյան Այսրկովկասի տեղաբնիկ
ժողովուրդների և ազգային փոքրամասնությունների մասին,
● ներկայացնել ուսանողներին Արևելյան Այսրկովկասի տեղաբնիկ ժողովուրդների և ազգային
փոքրամասնությունների

լեզուները

և

դրանց

արդի

վիճակը

հանրալեզվաբանական

քննության համատեքստում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Թվարկելու Ադրբեջանի Հանրապետության տեղաբնիկ ժողովուրդներին և ազգային
փոքրամասնություններին,

2.

Նկարագրելու նրանց բնակության հիմնական գոտիները,

3.

Ներկայացնելու ԱդրբեջանիՀանրապետության տեղաբնիկ ժողովուրդների և ազգային
փոքրամասնությունների լեզուները՝ ըստ դրանց պատմական զարգացման ընթացքի և արդի
հանրալեզվաբանական իրավիճակի:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Սահմանելու Արևելյան Այսրկովկասի էթնիկական քարտեզի հիմնական փոփոխությունները
վերջին 200 տարվա կտրվածքով,

5.

Վերլուծելու Արևելյան Այսրկովկասի էթնիկական քարտեզի վրա տեղի ունեցած
փոփոխությունների հիմնական պատճառները և կանխատեսելու դրանցից բխող սպասելի
զարգացումներն ապագայում,

6.

Կազմելու Ադրբեջանական Հանրապետության տարածքում ընթացող էթնիկական ձուլման
գործընթացի դինամիկայի համեմատական սխեմա:
565

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
Կատարելու հետազոտական աշխատանք հանրալեզվաբանական խնդիրների շուրջ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Կիրառել արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել տարածագոտու պատմամշակութային,
էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Ա7. Ներկայացնել գիտական տեղեկատվություն թյուրքական ժողովուրդների ծագումնաբանության,
թյուրքալեզու
ժողովուրդների
բնակության
տարածքների
պատմության,
թյուրքալեզու
պետությունների (մասնավորապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի) աշխարհագության մասին:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, որի ավարտից հետո թեմայի շուրջ քննարկման կազմակերպում,
2. Յուրաքանչյուր թեմայի ավարտից հետո սեմինար պարապմունքի անցկացում,
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինչպես նաև համապատասխան թեմաների
վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Արևելյան Այսրկովկասի էթնիկական քարտեզը 1828-2000թթ.-ին. պատմական
տեղաշարժեր և արդի իրավիճակ։
Թեմա 2` Արևելյան Այսրկովկասի իրանական ժողովուրդներն ու լեզուները. քրդեր,թաթեր, թալիշներ։
Թեմա 3` Արևելյան Այսրկովկասի կովկասյան ժողովուրդներն ու նրանց լեզուները. լեզգիներ,
ավարներ, ծախուրներ, ուդիներ։
Թեմա 4` Շահդաղյան ժողովուրդներ. Կրիզներ, բուդուղներ, խինալուղներ, խապուտներ։
Թեմա 5՝ Ղարաչիներ և ինգիլոյներ։
Թեմա 6` Արևելյան Այսրկովկասի թյուրքական ենթաէթնիկ խմբերը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Clifton J., Deckinga G., Lucht L., Tiessen C., Sociolinguistic situation of the Tat and Mountain Jews in
Azerbaijan, SIL Electronic Survey Report, 2005.
2. Clifton J. and others, Sociolinguistic situation of the Talysh in Azerbaijan, SIL Electronic Survey
Report, 2005.
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3. Clifton J. and others, Sociolinguistic situation of the Tsakhur in Azerbaijan, SIL Electronic Survey
Report, 2005.
4. Clifton J. and others, Sociolinguistic situation of the Udi in Azerbaijan, SIL Electronic Survey Report,
2005.
5. Clifton J. and others, Sociolinguistic situation of the Avar in Azerbaijan, SIL Electronic Survey Report,
2005.
6. Clifton J. and others, Sociolinguistic situation of the Lezgi, in Azerbaijan, SIL Electronic Survey
Report, 2005.
7. Clifton J. and others, Sociolinguistic situation of the Kryz in Azerbaijan, SIL Electronic Survey Report,
2005.
8. Clifton J. and others, Sociolinguistic situation of the Budukh in Azerbaijan, SIL Electronic Survey
Report, 2005.
9. Clifton J. and others, Sociolinguistic situation of the Khinalug in Azerbaijan, SIL Electronic Survey
Report, 2005.
10. Kotecha H., Islamic and ethnic identities in Azerbaijan: emerging trends and tensions, OSCE: Wien,
2006.
11. Müller D., “The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920-91”, in: Central Asian Survey (2000), 19(1), 41–77.

1. 1803/Բ70

2. Ռազմական թարգմանության հմտություններ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 4

6. 7-րդ ՝աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին խորությամբ ծանոթացնել ադրբեջաներենի ռազմական բառապաշարին, ներկայացնել ադրբեջաներենից հայերեն և հայերենից ադրբեջաներեն թարգմանություններ
կատարելու մեթոդները և զարգացնել թարգմանչական ունակությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալու ռազմական թարգմանության սկզբունքները և առանձնահատկությունները:
2. տիրապետելու ռազմական ոլորտին առնչվող բառապաշարին:
3. օգտվելու Ադրբեջանի ռազմական ոլորտին առնչվող էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարելու ադրբեջաներենից հայերեն և հայերենից ադրբեջաներեն միջին բարդության,
երբեմն էլ միջինից բարձր բարդության ռազմական տեքստերի թարգմանություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, ադրբեջաներենի
հնչյունական, քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների (մասնավորապես
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ռազմական թարգմանչի մասնագիտացմանն անհրաժեշտ եզրաբանության) մասին:
Բ1. Կիրառել ադրբեջաներենի և թուրքերենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի
(մասնավորապես՝
ռազմաքաղաքական
եզրաբանության)
առանձնահատկությունների
իմացությունը,
խոսակցական
լեզվի
հմտությունները,
տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ5. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Բ8.
Իրականացնել ադրբեջաներենի և թուրքերենի իմացություն ու պրակտիկ հմտություններ
պահանջող թարգմանչական, գիտամանկավարժական ու վերլուծական գործունեություն:
Գ2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ռազմական տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ռազմական բառապաշար:
Թեմա 2՝ Ռազմական բառապաշարի կիրառումը բանավոր բանակցային խոսքում:
Թեմա 3՝ Ռազմական բառապաշարի կիրառումը գրավոր խոսքում. պաշտոնական գրագրություն:
Թեմա 4՝ Ռազմական թարգմանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Էլբակյան Է., «Ռազմական եւ հարակից տերմինների ադրբեջաներեն-հայերեն եւ հայերենադրբեջաներեն» բառարան, Երևան, 2017:

2.

Հովհաննիսյան Ա., Տարածաշրջանի ռազմականացումը և Հայոց Բանակը,Երևան, 2013:

3.

Հովսեփյան Լ., Ա. Հովհաննիսյան, Ս. Մինասյան, Տարածաշրջանի ռազմական տեղեկագիրք,
Երևան, Գիտություն հրատ. 2016:

4.

«Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər» elmi praktik jurnalı, Bakı, 2015-2017.

5.

«Hərbi Bilik» hərbi elmi-nəzəri, publisistik jurnalı, Bakı, 2014-2017.

6.

«Azimut» - «Hərbi Bilik» jurnalının elmi-nəzəri bülleteni, 2014-2016.
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1. 1803/Բ71

2. Ղարաբաղյան հարցի պատմություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 22 ժամ, գործ. - 8 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել և ուսանելԱրցախ աշխարհի և երկրամասի քաղաքակրթական
առանձնահատկությունները, տեղի հայության ինքնության չափանիշները, պատմությունը,
գոյապայքարը և հատկապես ազատագրական պայքարի դրսևորումներն իր շրջափուլերով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևավորելու ընդհանուր գիտելիքներ Արցախի աշխարհագրական դիրքի, տեղորոշման,
արցախահայության քաղաքակրթական բնորոշ հատկանիշների, երկրամասի պատմության տարբեր
շրջափուլերի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. ձևավորելու աշխարհայացք`արցախահայության ազատագրական պայքարի նշանակության
մասով, ինչպես նաև արմատավորել պայքարի նշանակության գնահատման ունակություններ հայ
ժողովրդի պատմության իմացության համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնահերթություն ներկայացնող
խնդիրների ընկալման և համապատասխան նախադեպերի քննության հենքի վրա մասնակցել
«թյուրքական աշխարհի» և հայության հաղորդակցման մեխանիզմների մշակմանը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական

մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման

ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների շարք
2. գիտագործնական քննարկումներ
3. քարտեզների և ֆիլմերի հետ աշխատանք
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ռուսաստանը և ղարաբաղյան կարգավորումը:
Թեմա 2՝ ԱՄՆ-ը և ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը:
Թեմա 3՝ Եվրոպական Միությունը և ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը:
Թեմա 4՝ ԼՂՀ ձևավորումն ու կարգավորման գործընթացը:
Թեմա 5՝ Իսլամական գործոնը և ղարբաղյան կարգավորումը;
Թեմա 6՝ Թուրքիան և ԼՂ հիմնահարցը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը 1917-2000, Գիրք Ա, Երևան, Զանգակ-97, 2003:
2. Վ. Բալայան, Արցախի պատմությունը հնադարից մինչև մեր օրերը, Երևան, Ամարաս, 2002:
3. Զոհրաբյան Է., Նախիջևանի հիմնահարցը և Հայաստանի «դաշնակիցները», (1918 դեկտեմբեր
– 1920 ապրիլ), Երևան, Տիգրան Մեծ, 2002:
4. Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. (Քաղ. պատմություն) Փաստաթղթերի և
նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2000:
5. Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-1920 թթ.,
(Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու) ՀՀ Պատմության արխիվ, կազմեցին Միրզոյան Մ.,
Ղազիյան Ս.,Երևան, տպ. Լուսաս, 2003:
6. Սիմոնյան Ա., Զանգեզուրի գոյամարտը 1920-1921 թթ., Երևան, ԵՊՀ. հրատ., 2000:
7. «Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ 1988-1994» հանրագիտարան, գլխ. խմբ. Հ.
Այվազյան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Երևան, 2004:
8. Нагорный Карабах 2 тома Ю.Г. Барсегов, Издательство: «Мелихово» Москва 2009.

1. 1803/Բ72

2. Ժամանակակից Ադրբեջաներեն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 22 ժամ, գործ.- 8 ժամ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակչ քննություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել Ժամանակակից Ադրբեջանի պատմության հիմնական փուլերին,


զարգացնել պատմական զարգացման քաղաքական և սոցիալ-մշակութային բաղադրիչները
վերհանելու կարողությունը,



զարգացնել վերլուծական աշխատանք կատարելու հմտությունները:

570

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ներկայացնելու Ժամանակակից Ադրբեջանի քաղաքական պատմության հիմնական
շրջափուլերը և դրանց առանձնահատկությունները,
տարբերելու Ժամանակակից Ադրբեջանի պատմության հիմնական գործող անձանց,
ներկայացնելու Ժամանակակից Ադրբեջանի վերաբերյալ աղբյուրագիտական հիմնական
աշխատանքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
կատարելու քաղաքական վերլուծություններ,
5. աշխատելու դասական և ժամանակակից տարբեր բնույթի աղբյուրների հետ,
6. պատրաստելու վերլուծական տեղեկագրեր:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Կիրառել արևելագիտության (ադրբեջանագիտության) բնագավառի (Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այլ
թյուրքալեզու պետությունների և ժողովուրդների) պատմության, լեզուների, մշակույթի, քաղաքական
համակարգերի մասին հիմնարար գիտելիքները, օգտագործել տարածագոտու պատմամշակութային,
էթնիկ և սոցիոլեզվական պատմական ու ժամանակակից պատկերի, հումանիտար մտքի
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների իմացությունը:
Ա4. ՀՀ պետական շահերի տեսանկյունից քննել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների
թյուրքական ու մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից (մեթոդոլոգիական) մոտեցումների հիմնահարցերը:
Բ3. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական ու վերլուծական աշխատանքներ ոլորտում (Ադրբեջանի, Թուրքիայի
և մերձավորարևելյան ու հարավկովկասյան երկրների միջև հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. տեքստերի և այլ աղբյուրների քննական վերլուծություն
3. սեմինարային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ադրբեջանի անկախ հանրապետության ձևավորումը (1985-1993)
Թեմա 2՝ Ադրբեջանի Հանրապետությունը (1993-2018)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
3.

Altstadt Audrey L., Frustrated Democracy in Post-Soviet Azerbaijan (Columbia University, 2017).

4.

Cornell, Svante E., Azerbaijan Since Independence (Routledge, 2010).
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III ԲԱԺԻՆ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Արևելագիտության ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում`
հետևյալ ծրագրերով.
1. «Կիրառական արաբագիտություն»
2. «Իրանական պատմաբանասիրություն»
3. «Թյուրքական պատմաբանասիրություն»

1. «ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐԱԲԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Կիրառական արաբագիտություն 022801.04.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Արևելագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Մագիստրոսական ծրագրին դիմող անձը պետք է ունենա փաստաթղթով հաստատված
բարձրագույն մասնագիտական կրթություն։
022801.04.7՝ «Արևելագիտություն» մասնագիտության գծով բակալավրի դիպլոմ ունեցող
անձիք մագիստրատուրա են ընդունվում մրցութային կարգով՝ ըստ ԵՊՀ–ում գործող կարգի:
Այլ մասնագիտությունների գծով բակալավրի դիպլոմ ունեցող անձիք կարող են մասնակցել
մագիստրատուրայի մրցույթին տվյալ մասնագիտության բակալավրի պետական քննական
ծրագրին համապատասխանող քննությունը հանձնելուց հետո։
9. Ծրագրի նպատակները
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Ծրագրի նպատակն է.


պատրաստել տեղական և միջազգային շուկայի պահանջներին համապատասխանող
արևելագիտական տեսական խորը հենքով արաբագետ–մասնագետներ,



ապահովել

նրանց՝

տարածաշրջանագիտական

արդիական

գործիքակազմին

խնդիրները

գնահատելու

տիրապետելու հմտությունները,


ուսանողի

մոտ

ձևավորել

տարածաշրջանային

և

վերլուծելու կարողություններ՝ հիմնվելով պատմական և մշակութային զարգացման
օրինաչափությունների վրա,


ապահովել մասնագիտական արևելյան լեզվի պատշաճ իմացություն՝ գիտական
բանավեճերի և քննարկումների մասնակցության հեռանկարով։

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ներկայացնելու արաբագիտության մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդների
յուրահատկությունը,
2. ուրվագծելու սեմալեզու տարածագոտու ընդհանուր պատմա-, էթնո-,
սոցիոլեզվական պատկերը, կիրառել այդ իմացությունը մասնագիտական
գործունեության խնդիրները լուծելիս,
3. բացատրելու ժամանակակից իսլամի պատմական, կրոնաիրավական և քաղաքական
դրսևորումները,
4. սահմանելու իսլամի հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները,
5.

քննադատորեն վերլուծելու արաբական երկրների ժամանակակից հասարակական–
քաղաքական և տնտեսական կյանքին, տարածաշրջանային և միջազգային
հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական խնդիրները՝

արդյունավետորեն օգտագործելով մասնագիտական գործունեության մեջ,
6. բացատրել արաբական երկրներում տեղի ունեցած հասարակական և մշակութային
տեղաշարժերն ու նորացման գործընթացերը,
7. ներկայացնելու արաբերեն - հայերեն թարգմանության հիմնական
առանձնահատկությունները։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ներկայացնելու արաբագիտության արդի հիմնախնդիրները,
2. լուսաբանելու Մերձավոր Արևելքի գործող կոնֆլիկտները,
3. պարզաբանելու հայ–արաբական հարաբերությունները,
4. նկարագրելու տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսները,
5. ներկայացնելու արամեագիտության արդի հիմնախնդիրները,
6. բնութագրելու իսլամի ադապտացիոն մեխանիզմները,
7. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն,
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8. գործադրելու ձեռք բերած լեզվական գիտելիքները և արաբերեն բանավոր և գրավոր
խոսքի հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. քննադատորեն օգտվելու աղբյուրներից և գնահատելու դրանք,
2. վերլուծելու և համադրելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ,
3. մասնակցելու գիտական քննարկումների և կոնֆերանսների,
4. ղեկավարելու բազմաէթնիկ աշխատանքային խմբեր,
5. ներկայացնել լուսացուցադրություններ և զեկուցումներ։
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի լինում են․
-

եզրափակիչ գնահատմամբ,

-

առանց ընթացիկ գնահատման,

-

ստուգարքային։

Դասընթացները գնահատվում են քսան միավորանոց համակարգով։ Վերջնական
գնահատականը ձևավորվում է եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացների դեպքում երկու
ընթացիկ (5-ական միավոր) և մեկ եզրափակիչ(10 միավոր) քննության արդյունքներով, իսկ
առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացների դեպքում՝ հանրագումարային քննության
արդյունքով (20 միավոր)։
Ստուգարքներն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր հարցման միջոցով։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտների զբաղվածության առաջնային վերլուծության տվյալները թույլ են
տալիս առանձնացնել գործունեության հետևյալ հիմնական ոլորտները.


պետական

մարմինների

տեղեկատվա–վերլուծական

և

արտաքին

կապերի

ստորաբաժանումներ,


միջազգային

հասարակական

կառույցների

հայաստանյան

և

օտարերկրյա

բաժանմունքներ,


հայաստանյան և օտարերկրյա տնտեսական կազմակերպությունների՝ արաբական
երկրներում իրականացվող նախագծեր,



քաղաքագիտական,

տնտեսական

և

մշակութաբանական

իրականացնող կազմակերպություններ և լրատվամիջոցներ,
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հետազոտություններ



գիտակրթական աշխատանք բուհերում և հետազոտական հաստատություններում,



թարգմանչական գործունեություն (նոտարական, սինխրոն և այլն):

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը


գրադարաններ



համակարգչային լսարաններ



ուսումնական խորհրդատուներ

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս

Արաբագիտության մագիստրոս որակավորման աստիճանի բարձրագույն մասնագիտական
կրթության պետական կրթական չափորոշիչ
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Ներկայացնել արաբագիտության մեթոդաբանական հիմքերը և
մեթոդների յուրահատկությունը։
Ա2
Ուրվագծել սեմալեզու տարածագոտու ընդհանուր պատմա-, էթնո-,
սոցիոլեզվական պատկերը, կիրառել այդ իմացությունը
մասնագիտական գործունեության խնդիրները լուծելիս։
Ա3
Բացատրել ժամանակակից իսլամի պատմական, կրոնաիրավական և
քաղաքական դրսևորումները։
Ա4
Սահմանել իսլամի հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները։
Ա5
Քննադատորեն վերլուծել արաբական երկրների ժամանակակից
հասարակական–քաղաքական և տնտեսական կյանքին,
տարածաշրջանային և միջազգային հարաբերություններին առնչվող
պատմական և արդիական խնդիրները՝ արդյունավետորեն
օգտարգործելով մասնագիտական գործունեության մեջ:
Ա6
Բացատրել արաբական երկրներում տեղի ունեցած հասարակական և
մշակութային տեղաշարժերը և նորացման գործընթացները։
Ա7
Ներկայացնել արաբերեն - հայերեն թարգմանության հիմնական
առանձնահատկությունները։
Ա8
Ներկայացնել ժամանակակից եբրայագիտության տեսական հենքը և
խնդիրները։

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Քննադատորեն օգտվել աղբյուրներից և գնահատել դրանք։
Գ2
Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված
հետևություններ։
Գ3
Մասնակցել գիտական քննարկումների և կոնֆերանսների։

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Ներկայացնել արաբագիտության/իսլամագիտության արդի
հիմնախնդիրները։
Բ2
Լուսաբանել Մերձավոր Արևելքի գործող կոնֆլիկտները։

Բ3

Պարզաբանելու հայ–արաբական հարաբերությունները։

Բ4
Բ5

Նկարագրել տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսները։
Ներկայացնել արամեագիտության արդի հիմնախնդիրները։

Բ6

Բնութագրել իսլամի ադապտացիոն մեխանիզմները։

Բ7

Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն։

Բ8

Գործադրել ձեռք բերած լեզվական գիտելիքները և
արաբերեն/եբրայերեն բանավոր և գրավոր խոսքի
հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում։

Գ4
Գ5

Ղեկավարել բազմաէթնիկ աշխատանքային խմբեր։
Ներկայացնել լուսացուցադրություններ և զեկուցումներ։

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու 1
Օտար լեզու 2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Արդի աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր
Աևելքում (արաբական երկրներ)
Հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական
տեքստերի թարգմանության հիմունքներ(արաբերեն)
Լեզվաբանական անթրոպոլոգիա. աշխարհի արաբալեզու
պատկերը
Գիտելիքը միջնադարում
Էթնոդավանական, հասարակական–քաղաքական արդի
հիմնախնդիրներն արաբական արևելքում
Գրական գործընթացներն Արաբական աշխարհում
Իսլամ, կրոն և հավատ
Լեզվաբանության պատմագրություն. արաբական
լեզվաբանական ավանդույթ և մեթոդաբանություն
Իսլամական ծայրահեղականության արդի միտումները
Արաբական երկրների տնտեսական արդիականացում
Հայ–արաբական հարաբերություններն արդի փուլում
Իսլամական հոսանքներն ու շարժումներն արդի փուլում
ԶԼՄ–ները Մերձավոր Արևելքում
Հադիսագիտության հիմունքներ
Արաբական աշխարհ և տարածաշրջան
Իսլամական իրավունքի հիմունքներ և ադաապտացիոն
մեխանիզմներ
Սեմագիտության ներածություն
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

Մոդուլի
Ա
թվանիշը
1
1603/Մ01
1603/Մ02

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ա
5

2301/Մ01

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
+
+
+

1802/Մ19 +
1802/Մ01 +

+
+
+

1802/Մ02

+

1802/Մ05

+
+

1802/Մ07
1802/Մ08

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

1802/Մ17

+

+
+
+
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+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

1802/Մ10
1802/Մ11
1802/Մ12
1802/Մ13
1802/Մ14
1802/Մ15
1802/Մ16

1802/Մ18
1802/Հ01 +
1802/Հ02 +
1802/Հ03 +

+

+

+
+

+
+
+

Գ Գ Գ
3 4 5
+ + +
+ + +
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

1802/Մ06

1802/Մ09

+

+

1802/Մ04

Գ
2

+

+

1802/Մ03

Գ
1

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Ընդհանուր դասընթացներ
1. 1603 /Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS 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
կարողություններն ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,



խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,



ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,



զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ վերարտադրել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
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հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. 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) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ7. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն։
Գ3. Մասնակցել գիտական քննարկումների և կոնֆերանսների։
Գ4. Ղեկավարել բազմաէթնիկ աշխատանքային խմբեր։
Գ5. Ներկայացնել լուսացուցադրություններ և զեկուցումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
-գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
-անհատական և խմբային աշխատանք,
-անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
-ինքնուրույն աշխատանք,
-բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
-գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով՝
 մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
 բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
2. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
3. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
4. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
5. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Lewis Բ. The Middle East: A Բrief History of the Last 2,000 Years. New York: Scribner, 1997.
2. Khan J. U. Readings in Oriental Literature: AraԲian, Indian, and Islamic. Cambridge:
Cambridge Scholars PuԲlishing, 2015.
3. Chin P., Koizumi Y., Reid S., and others. Academic Writing Skills, Student’s Book 1.
Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
4. Almond I. The New Orientalists: Postmodern Representations of Islam from Foucault to
Baudrillard. London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2007.
5. Haines S., Stewart Բ. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford University
Press, 2008.

1. 1603 /Մ02

2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

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
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(Բ2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքները և պահանջները․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարդակին համապատասխան,
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով․

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը․
Բ7. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն։
Գ3. Մասնակցել գիտական քննարկումների և կոնֆերանսների։
Գ4. Ղեկավարել բազմաէթնիկ աշխատանքային խմբեր։
Գ5. Ներկայացնել լուսացուցադրություններ և զեկուցումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
-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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT. Longman, 2007.
2. Բoston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
3. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing. McGraw-Hill Education, 2012.
4. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
5. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.

1. 2301/Մ01

4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում-6
5. Գործ. – 2 ժամ

– 581 –

3. 3 ECTS կրեդիտ

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEԲ - կայքերի մասին,



սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ,



սովորեցնել
աշխատել
HTML լեզվի օգնությամբ:

WEԲ-կայքերի

հետ`

հիպերտեքստերի

նշադրման

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

որոշել տվյալների հենքի դերը իր մասնագիտությունում,

2.

մատնանշել ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները,

3.

նկարագրել տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի
նշադրման HTML լեզուն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր,

2.

HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ7. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն:
Գ3. Մասնակցել գիտական քննարկումների և կոնֆերանսների:
Գ5. Ներկայացնել լուսացուցադրություններ և զեկուցումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 նախագծային մեթոդ
 համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգարքն անցկացվում է ստուգարքային թեստի դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step By Step. // Online Training Solutions, Inc.,
2015, 429 p.
2. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. // Peachpit
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Press, 2013, 576 p.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.- 1 ժամ, գործ. -1 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել

ուսանողներին

գիտահետազոտական

աշխատանքի

հիմնական

հասկացություններին, գիտական հետազոտության պլանավորման հիմնական
քայլերին, գիտական ճանաչողության մեթոդներին և դրանց կիրառությանը
 աջակցել նրանց տիրապետելու արևելագիտական օբյեկտ հետազոտելու արդիական
մեթոդներին և տեխնիկական գործիքակազմին,
 ներկայացնել արևելագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած հիմնական
մեթոդաբանական մոտեցումները և քննարկվող կոնցեպցիաները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանել գիտահետազոտական աշխատանքի հիմնական հասկացությունները
2. Հիմնավորել գիտական հետազոտության պլանավորման հիմնական քայլերի
հաջորդականությունն ու տրամաբանությունը.
3. Նկարագրել արևելագիտական օբյեկտի իմացաբանական կառուցվածքը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել հետազոտության թեմայի արդիականությունը, ձևակերպել նպատակն ու
խնդիրները և որոշարկել հետազոտության օբյեկտն ու առարկան
2. Ընտրել հետազոտական նպատակին համարժեք մեթոդները և գնահատել դրանց
արդյունավետությունը
3. Լուսաբանել և կիրառել արևելագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած մեթոդաբանական մոտեցումները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. փոխանցել մասնագիտական գիտելիքը մասնագիտական և ոչ մասնագիտական
հանրությանը.աշխատել թիմում.
2. կիրառել գնահատման գործիքներ.
3. պլանավորել, իրականացնել և ներկայացնել նախագիծ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 - ներկայացնել մասնագիտության մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդների
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յուրահատկությունը
Բ7 - Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն
Գ1 - Քննադատորեն օգտվել աղբյուրներից և գնահատել դրանք
Գ2 - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն։
2. Օրինակների վերլուծություն։
3. Ուղղորդվող ինքնուրույն աշխատանք։
4. Համացանացային խմբային քննարկում
5. Ինքնագնահատման և փոխգնահատման վարժանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.


Ընթացիկ առաջադրանքների ստուգում (ատենախոսական և հետազոտական
առաջարկների գնահատում, հարցախույզեր)



Համակցված առաջանդրանքների կատարման գնահատում ակտուալ մասնագիտական և
հետազոտական իրադրություններում (ամբողջային թեստավորում)



Փոխգնահատում



Զեկույցի (գիտական հաշվետվության) գնահատում

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արևելագիտական օբյեկտի կառուցվածքը, հետազոտելու արդիական մեթոդներն ու տեխնիկական գործիքակազմը, արաբագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած հիմնական
մեթոդաբանական մոտեցումները և քննարկվող կոնցեպցիաները, բուհում արևելագիտական
կրթության կազմակերպման և իրականացման հիմնական սկզբունքները և մեխանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Trochim William and Donnelly James, The Research Methods Knowledge Բase, Thomson
Custom Pub., 2008.

2.

Страус А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория,
процедуры и техники, Москва, 2001.

3.

Зеленев Е. И., Самойлов Н. А. Регионально-цивилизационный метод в востоковедных
исследованиях. // Концепции современного востоковедения. Санкт-Петербург, 2013.

4.

Самойлов Н. А. Востоковедно-исторические исследования: новые теоретикометодологические подходы. // Концепции современного востоковедения. СанктПетербург, 2013.
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Մասնագիտական դասընթացներ
1. 1802/Մ02

2. Արդի աշխարհաքաղաքական գործընթացները
Մերձավոր Արևելքում

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր Արևելքում,



վերլուծել տրանսֆորմացիոն գործընթացները մերձավորարևելյան տարածաշրջանում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

ներկայացնել մերձավորարևելյան գործընթացների հիմնական վեկտորները,

2.

բացատրել և հասկանալ աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր
Արևելքում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

քննադատորեն վերլուծել մերձավորարևելյան գործընթացներն
աշխարհաքաղաքականության տեսանկյունից,

2.

համեմատել մերձավորարևելյան պետությունների հասարակա-քաղաքական
գործընթացների արդի զարգացումները:

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

մեկնաբանել մերձավորարևելյան գորրծընթացների արդի հիմնախնդիրները,

2.

կողմնորոշվել մերձավորարևելյան արդի գործընթացներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. - Քննադատորեն վերլուծել արաբական երկրների ժամանակակից հասարակական–
քաղաքական

և

տնտեսական

կյանքին,

տարածաշրջանային

և

միջազգային

հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական խնդիրները՝ արդյունավետորեն
օգտարգործելով մասնագիտական գործունեության մեջ:
Բ2. - Լուսաբանել Մերձավոր Արևելքի գործող կոնֆլիկտները:
Բ4. - Նկարագրել տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսները:
Գ2․- Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում,
2. սեմինարների կազմակերպում,
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ էսսե, 5 միավոր,

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն. ինքնուրույն աշխատանք/հետազոտություն, 5 միավոր,

3.

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է ուսումնասիրել համաշխարհային
գործընթացենրը, դրանց դրսևորումները և հավանական զարգացումները։
Դասընթացի երկրորդ հատվածը նվիրված է մերձավորարևելյան առանձին պետությունների
աշխարհաքաղաքական գործընթացների ուսումնասիրությանը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Halliday F., The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology,
Cambridge University Press, 2005.

2.

Мельянцев В.А. Арабо-исламский мир в контексте глобальной экономики. МГУ. М., 2003.

3.

Anderson E., Middle East: Geography and Geopolitics, Routledge, 2013.

4.

Ehteshami A., GloԲalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New Rules,
Routledge, 2007.

5.

Economics and Geopolitics of the Middle East, ed Բy Richard N. Dralonge, Nova PuԲlishers,
2008.

1. 1802/Մ03

2. Հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական
տեքստերի թարգմանության հիմունքներ (արաբերեն)

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակներն են՝
1. զարգացնել հայերենից մասնագիտական լեզու և հակառակը թարգմանելու,
հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի հետ աշխատելու
ունակություններն և հմտությունները,
2. զարգացնել նշված ոլորտի տեքստերը կարդալու, ըմբռնելու, թարգմանելու և
վերարտադրելու ունակություններ,
3. ծանոթացնել հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի լեզվաոճական
և բառապաշարային առանձնահատկություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կազմել

հասարակական-քաղաքական

և
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դիվանագիտական

բովանդակության

տեքստեր:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

թարգմանել հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական բնույթի գրավոր և
բանավոր տեքստեր,
վերլուծել
վերոնշյալ
տեքստերի
քերականությունը
և
բառապաշարային
առանձնահատկությունները,
վարել զրույց նշված ոլորտի թեմաների շուրջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. - Ներկայացնել արաբերեն - հայերեն թարգմանության հիմնական
առանձնահատկությունները։
Բ7. - Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն։
Բ8. - Գործադրել ձեռք բերած լեզվական գիտելիքները և արաբերեն/եբրայերեն բանավոր և
գրավոր խոսքի հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում։
Գ2. - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասընթացի թեմայով տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն,
2. դասընթացի թեմայով տեքստերի կազմում,
3. ունկնդրում և համաժամանակյա թարգմանություն,
4. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն։ Գրավոր աշխատանք, 5 միավոր։
2-րդ ընթացիկ քննություն: Բանավոր ներկայացում, 5 միավոր։
Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի ընթերցում և գրավոր
թարգմանություն,

2.

հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի ունկնդրում և
թարգմանություն,

3.

ոլորտին առնչվող պաշտոնական փաստաթղթերի և պայմանագրերի ընթերցում,
ունկնդրում և գրավոր թարգմանություն։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Առցանց ԶԼՄ. al-mayadeen online: http://www.almayadeen.net/live, ԲԲC-AraԲic online:
http://www.ԲԲc.com/araԲic/tvandradio
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2.

Առցանց արաբական մամուլ Al AkhԲar: http://www.al-akhԲar.com/, Al-HayaT:
http://international.daralhayat.com/, Al-Quds al-‘AraԲi: http://www.alquds.co.uk/, Russia
Today AraԲic: https://araԲic.rt.com/, Al-Safir: http://www.assafir.com

3.

Կարճամետրաժ ֆիլմեր
)2232(  دفتر األنشطة دار هاشیت أنطوان:  المستوى األول أ-  العربیة لغیر الناطقین بها- یا هال المرحلة المتوسطة

1. 1802/Մ01

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 Ստուգարք

.4

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ծանոթացնել ուսանողներին «արաբագիտություն» շրջանակային հասկացության դիսցիպլինար սահմանների ժամանակակից ընկալումների և ֆունկցիոնալ ընդլայնումների հետ,



աջակցել նրանց` տիրապետելու արևելագիտական օբյեկտ հետազոտելու արդիական մեթոդներին և տեխնիկական գործիքակազմին,



ներկայացնել արաբագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած հիմնական մեթոդաբանական մոտեցումները և քննարկվող կոնցեպցիաները, ինչպես նաև բուհում արևելագիտական կրթության կազմակերպման և իրականացման հիմնական սկզբունքները և
մեխանիզմները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել «արաբագիտություն» հասկացության դիսցիպլինար շրջանակները և ֆունկ-

ցիոնալ ընդլայնումները, նկարագրել դրանց ժամանակակից ընկալումները,
2. ներկայացնել արևելագիտական կրթության կազմակերպման ժամանակակից մոտեցում-

ները և մոդելները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել և մեկնաբանել արևելագիտական օբյեկտի իմացաբանական կառուցվածքը,
2. վերլուծել, համադրել և քննադատորեն իմաստավորել արաբագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած մեթոդաբանական մոտեցումները և քննարկվող կոնցեպցիաները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. փոխանցել մասնագիտական գիտելիքը մասնագիտական և ոչ մասնագիտական
հանրությանը,
2. աշխատել թիմում,
3. կիրառել գնահատման գործիքներ,
4. պլանավորել, իրականացնել և ներկայացնել նախագիծ։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 - Ներկայացնել արաբագիտության մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդների
յուրահատկությունը։
Բ1 - Ներկայացնել արաբագիտության արդի հիմնախնդիրները։
Գ1 - Քննադատորեն օգտվել աղբյուրներից և գնահատել դրանք։
Գ2 - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լսարանային քննարկում։
2. Իրավիճակների վերլուծություն։
3. Հարցախույզ: Համացանացային հարցում: Ճեպահարցում։
4. Ինքնագնահատման և փոխգնահատման վարժանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ընթացիկ առաջադրանքների ստուգում (ատենախոսական և հետազոտական
առաջարկների գնահատում, հարցախույզեր)

2.

Համակցված առաջանդրանքների կատարման գնահատում ակտուալ մասնագիտական
և հետազոտական իրադրություններում (ամբողջային թեստավորում)

3.

Փոխգնահատում

4.

Զեկույցի (գիտական հաշվետվության) գնահատում։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արևելագիտական օբյեկտի կառուցվածքը, հետազոտելու արդիական մեթոդներն ու տեխնիկական գործիքակազմը, արաբագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած հիմնական
մեթոդաբանական մոտեցումները և քննարկվող կոնցեպցիաները, բուհում արևելագիտական
կրթության կազմակերպման և իրականացման հիմնական սկզբունքները և մեխանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

3.
4.
5.

Зеленев Е. И., Самойлов Н. А. Регионально-цивилизационный метод в востоковедных
исследованиях. // Концепции современного востоковедения. Санкт-Петербург, 2013.
Самойлов Н. А. Востоковедно-исторические исследования: новые теоретикометодологические подходы. // Концепции современного востоковедения. СанктПетербург, 2013.
Касевич В. Б. Общие проблемы: востоковедение в круге других наук. // Концепции
современного востоковедения. Санкт-Петербург, 2013.
Бочаров В. В. Востоковедение в антропологическом дискурсе. // Концепции современного
востоковедения. Санкт-Петербург, 2013.
Зеленев Е. И. Образ мира в историческом знании и востоковедение. // Концепции
современного востоковедения. Санкт-Петербург, 2013.
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Մասնագիտական դասընթացներ
Պարտադիր

1. 1802/Մ04

2. Լեզվաբանական անտրոպոլոգիա. աշխարհի
արաբալեզու պատկերը

4. 2 ժամ/շաբ․

5. Դաս. -2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել «աշխարհի (միամիտ) արաբալեզու պատկերի» մասին թեզը
լեզվաբանական անտրոպոլոգիայի մեթոդական շրջանակում.



ծանոթացնել թեզաուրուսների կառուցմամբ արաբական միջնադարյան
բառարանագրական աշխատանքներից արաբալեզու «հատվածական աշխարհի
պատկերներ» կառուցելու հնարավորությանը.

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել լեզվաբանական անթրոպոլոգիայի, «էթնոլեզվաբանության»,
բառարանագրության, իմաստաբանական ուսումնասիրությունների ժամանակակից
ընկալումներն ու խնդրացանկը,

2.

վերոնշյալ շրջանակում ներկայացնել գիտելիքի հետահայաց ու «խտացված բլոկային»
մշակման առանձնահատկությունները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կիրառել արաբագիտական աղբյուրների հետ աշխատելու արդիական մեթոդներ ու
տեխնիկական գործիքակազմ,

4.

վերլուծել, համադրել և քննադատորեն իմաստավորել լեզվաբանական
անթրոպոլոգիայի, լեզվաբանական իմաստաբանության, կոգնիտիվ լեզվաբանության
ոլորտային ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած հետազոտական մոտեցումներն ու
քննարկվող կոնցեպցիաները.

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

փոխանցել և նորացնել մասնագիտական գիտելիքը, աշխատել թիմում, կիրառել
գնահատման գործիքներ, ծրագրել, իրականացնել և ներկայացնել նախագիծ։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 - Ուրվագծել սեմալեզու տարածագոտու ընդհանուր պատմա-, էթնո-, սոցիոլեզվական
պատկերը, կիրառել այդ իմացությունը մասնագիտական գործունեության խնդիրները
լուծելիս։
Բ1 - Ներկայացնել արաբագիտության արդի հիմնախնդիրները։
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Բ5 - Բնութագրել տարածաշրջանի սոցիոլեզվաբանական իրադրությունը։
Գ1 - Քննադատորեն օգտվել աղբյուրներից և գնահատել դրանք։
Գ2 - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
- դասախոսություն
- բանավեճ-քննարկում
- լսարանային ներկայացում
- հետքննական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն, բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Կուրսային նախագծերի պաշտպանության գնահատում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անթրոպոլոգիա և լեզվաբանական անթրոպոլոգիա. հասկացություններ, մեթոդներ։
Իմաստաբանական վերլուծություն, լեզվաբանական իմաստաբանություն ու վերջինիս
բառարանագրական հիմքերը՝ բառիմաստ, բառադաշտ, իմաստաբանական դաշտ,
կոնցեպտ/կոնցեպտուալիզացիա, «աշխարհի (լեզվական) միամիտ պատկեր»,
գաղափարագրական բառարաններ/թեզաուրուս։ «Աշխարհի արաբալեզու պատկերի» մասին
թեզը՝ արաբական միջնադարյան բառարաններում կոնցեպտուալացված իրականությունն
արտացոլող հասկացությունների (բառերի) բովանդակային սահմանների հստակեցման ու
դրանց փոփոխությունների վերհանման միջոցով։ Նախադեպի քննություն՝ al-Asmaʿī (մահ.՝
216/831) KitāԲ al-IԲil թեմատիկ բառարանի վերածում գաղափարագրական բառարանի
(թեզաուրուսի)։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Goddard, C. (2005). “The lexical semantics of culture.“ Language Sciences 27.51–73.
2. Ahearn, Laura M. (2011). Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology. Malden,
MA: Wiley-Բlackwell.
3. Geeraerts, D. & H. Cuyckens, eds. (2007). The Oxford HandԲook of Cognitive Linguistics. New
York: Oxford University Press.
4. Вежбицкая, А. (2001). Понимание культур через посредство ключевых слов. М.: Языки
славянской культуры.
5. Кобозева, И. (2000). Лингвистическая семантика. М.: УРСС.

1. 1802/Մ07

4. 2 ժամ/շաբ.

2. Գրական գործընթացներն Արաբական աշխարհում

5. Դաս. – 2 ժամ
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամայակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսումնասիրել ժամանակակից արաբական գրականության՝ որոշակի քաղաքական և
սոցիալական համատեքստում ստեղծված մի շարք ընտրված ստեղծագործությունների
ազդեցությունը,



վերլուծել արաբական աշխարհի հասարակական-քաղաքական և մշակութային
վերափոխման գործընթացի և գաղափարախոսական տեղաշարժի ազդեցությունը
գեղարվեստական գրականության թեմաների, ոճի և լեզվի վրա։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հասկանալ XIX դ. արաբական Արևելքում տեղի ունեցած հասարակական և
մշակութային տեղաշարժերի և նորացման գործընթացների էությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.

վերլուծել Արևմուտքի հետ մշակութային փոխներգործության դերը նոր տիպի
արաբական գրականության ձևավորման հարցում,

3.

վերլուծել սոցիալական և քաղաքական չափումները ժամանակակից արաբական
գրականության մեջ,

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

իրականացնել խմբային աշխատանք,

5.

կատարել վերլուծություններ (բանավոր և գրավոր), ինչպես նաև լսարանային
ցուցադրություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. - Բացատրել արաբական երկրներում տեղի ունեցած հասարակական և մշակութային
տեղաշարժերը և նորացման գործընթացները։
Բ6. - Բնութագրել իսլամի ադապտացիոն մեխանիզմները։
Գ1. - Քննադատորեն օգտվելու աղբյուրներից և գնահատելու դրանք։
Գ2. - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում
2․ ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Հանրագումարային քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Սոցիալ-տնտեսական տեղաշարժն արաբական աշխարհում և նոր մշակույթի
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ձևավորումը։ Թեմա 2` Թարգմանությունների դարաշրջան. արաբական գրականության
համակարգի
փոխակերպումը։
Թեմա
3՝
Նեոդասականությունն
արաբական
բանաստեղծության մեջ. քաղաքական և սոցիալական նոր իրողության արտացոլում։ Թեմա 4`
Գեղարվեստական արձակի ստեղծման առաջին փորձերը. XIX դ. մակամային վեպը՝ որպես
հասարակության վերլուծման փորձ։ Թեմա 5՝ Արաբական մամուլի զարգացումը, ազատ
հրապարակախոսության կայացումը: Թեմա 6՝ Եգիպտական “նորոգիչների” գործունեությունը.
կարճ պատմվածքի ժանրի կայացումն արաբական գրականության մեջ։ Թեմա 7՝
Ժամանակակից վեպի ժանրի ձևավորումն արաբական գրականության մեջ. հասարակության
սոցիալական վերլուծությունը Ն.Մահֆուզի “Կահիրյան վեպերի” ցիկլում: Թեմա 8՝ Արաբական
գրականության
հետռեալիստական
ժամանակաշրջանը.
հասարակության
գաղափարախոսական
վերափոխման
արտացոլումը
“Նոր
ալիքի”
հեղինակների
ստեղծագործություններում։ Թեմա 9` XX դ. առաջին կեսի արաբական երկրների պատմության
և հասարակական-քաղաքական զարգացումների արտացոլումն արաբ հեղինակների
ստեղծագործություններում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Esposito, Jonh L. Islam: The Straight Path. Oxford University Press, 2005.
2. Watson, Peter. The Modern Mind: An Intellectual History of the 20th Century. Harper
Perennial, 2001.
3. Rogan, Eugene. The AraԲs: A History. Basic Books, 2009.

1. 1802/Մ05

2. Գիտելիքը միջնադարում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել գիտելիքը միջնադրայան արաբամուսուլմանական մշակույթում,



վերլուծել դրա դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել գիտելիքի ծագման, զարգացման և կայացման պատմությունը,

2.

բացատրել գիտելիքի տեղն ու դերը իսլամանական մշակույթում.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

մանրամասն վերլուծել գիտելիքի տեսակները և բաժանումներն իսլամում,

2.

տարբերակել տարատեսակ գիտելիքները արաբամուսուլմանական մշակույթում․

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

հետևություններ անել արաբամուսուլմանական մշակույթում գիտելիքի զարգացման
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պատմության վերաբերյալ,
2.

մեկնաբնել գիտելիքի տեսակները արաբամուսուլմանական մշակույթում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 - Բացատրել ժամանակակից իսլամի պատմական, կրոնաիրավական և քաղաքական
դրսևորումները:
Ա4 - Սահմանել իսլամի հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները:
Բ6 - Բնութագրել իսլամի ադապտացիոն մեխանիզմները:
Գ1 - Քննադատորեն օգտվել աղբյուրներից և գնահատել դրանք:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում
2. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ներածական դասախոսություն: Թեմա 2` Գիտելիքի դասակարգումն իսլամում։ Թեմա
3՝ Սեփական և օտար գիտելիք։ Թեմա 4` Գիտելիքի ընկալման ձևերը: Թեմա 5՝ Գիտելիքի
փոխանցման խնդիրը: Թեմա 6՝ Գիտելիքի կոնցեպտը նախաիսլամական և վաղիսլամական
շրջանում։ Թեմա 7՝ Գիտելիք և ադաբ: Թեմա 8՝ իլմ և ուլում։ Թեմա 9՝ իլմի գրավոր
հուշարձաներ: Թեմա 10՝ Փիլիսոփայությունը միջնադարյան արաբամուսուլմանական
մշակույթում: Թեմա 11՝ Իլմի կառուցվածքն ըստ Սույուտիի: Թեմա 12՝ Սուֆիական գիտելիք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Rosenthal F., Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam, ԲRILL,
2006.

2.

Mutahhari M., The Theory of Knowledge: An Islamic Perspective, ICAS Press, 2011.

3.

Treiger A., Inspired Knowledge in Islamic Thought: Al-Ghazali's Theory of Mystical Cognition
and Its Avicennian Foundation, Routledge, 2011

4.

Genealogy and Knowledge in Muslim Societies: Understanding the Past, ed Բy Sarah Բowen
Savant, Helena de Felipe, EdinԲurgh University Press, 2014.

5.

Alvi Sh., Al-RouԲaie A., GloԲalization of Knowledge: Islam and Its ContriԲutions, Trafford
PuԲlishing, 2011.

1. 1802/Մ06

2. Էթնոդավանական, հասարակական–քաղաքական արդի
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3. 3 ECTS

հիմնախնդիրներն արաբական արևելքում
4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.- 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել արաբական երկրներում առկա էթնիկ և կրոնադավանական իրավիճակը,



վեր հանել կրոնադավանական համայնքների կազմավորման և զարգացման
առանձնահատկությունները (նաև տարածաշրջանային գործընթացների
համատեքստում),



քննարկել այդ համայնքների դերը տարբեր արաբական երկրների սոցիալ–
տնտեսական, քաղաքական և հասարակական զարգացումներում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. քննարկել պետություն–կրոնադավանական համայնքներ հարաբերություններն ու դրանց
կարգավորման մեխանիզմները,
2. վերլուծել արաբական մի շարք երկրներում գոյություն ունեցող քրիստոնեական
(մարոնիական, հայ առաքելական, հայ կաթոլիկ, ղպտիական, հույն ուղղափառ, կաթոլիկ և
այլն), ինչպես նաև (գոյություն ունեցած) հրեական համայնքների զարգացման
առանձնահատկությունները և վերջիններիս հարաբերություններն իսլամադավան
մեծամասնության հետ․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել արդի փուլում տարածաշրջանային գործընթացների համատեքստում
արաբական մի շարք երկրների էթնիկ և կրոնադավանական պատկերի փոփոխություններն
ու առկա համայնքների դերակատարումն այդ երկրների սոցիալ–տնտեսական,
քաղաքական և հասարակական զարգացումներում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 - Քննադատորեն վերլուծել արաբական երկրների ժամանակակից հասարակական–
քաղաքական և տնտեսական կյանքին, տարածաշրջանային և միջազգային
հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական խնդիրները՝ արդյունավետորեն
օգտարգործելով մասնագիտական գործունեության մեջ:
Բ2- Լուսաբանել Մերձավոր Արևելքի գործող կոնֆլիկտները:
Բ4 - Նկարագրել տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսները:
Գ2 - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.խմբային թեմատիկ աշխատանք
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3.քննարկումներ նախապես ընտրված թեմայի շուրջ՝ հանձնարարված գրականությամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն՝ բանավոր, 20 միավոր, առավելագույն արժեքով:: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Լիբանանի կրոնադավանական համակարգի առանձնահակտությունները: Թեմա 2՝
Լիբանանյան կրոնադավանական համայնքները /իսլամադավան, քրիստոնեական և
հրեական/և դրանց դերը երկրի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և հասարակական
զարգացումներում /20–րդ դար և 21–րդ դարի սկիզբ/։ Թեմա 3՝ Եգիպտոսի էթնիկ և
կրոնադավանական փոքրամասնությունները և դրանց զարգացման
առանձնահատկությունները /20–րդ դար և 21–րդ դարի սկիզբ/։ Թեմա 4՝ Եգիպտոսի
ղպտիական համայնքն ու դրա դերը երկրի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և
հասարակական զարգացումներում /20–րդ դար և 21–րդ դարի սկիզբ/։ Թեմա 5՝ Սիրիայի էթնիկ
և կրոնադավանական պատկերի առանձնահատկությունները։ Թեմա 6` Ալավիական
համայնքը Սիրայում և դրա դերակատարումը երկրի սոցիալ–քաղաքական և տնտեսական
գործընթացներում /20–րդ դար և 21–րդ դարի սկիզբ/: Թեմա 6` Իրաքի էթնիկ և
կրոնադավանական իրավիճակի առանձնահատկությունները և կրոնադավանական
համայքնների դերակատարումը /իսլամադավան, քրիստոնեական և հրեական/։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Nikolaos Van Dam, The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under Asad and
the Ba'th Party, I. Բ. Tauris; 4 Rev New edition, 2011.

2.

Fred H. Lawson, Demystifying Syria (SOAS Middle East Issues Series), Saqi Books, 2010.

3.

Elaine Rippey Imady, Road to Damscus, MSI Press, 2009.

4.

Gareth R. V. Stansfield, Iraqi Kurdistan: Political Development and Emergent Democracy,
Routledge, 2010.

5.

Բrendan O'Leary,John McGarry, Khaled Salih,The Future of Kurdistan in Iraq, University
of Pennsylvania Press, 2006.

1. 1802/Մ08

2. Իսլամ. կրոն և հավատ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս.- 4 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել կրոնի և հավատի հիմնասյուներն իսլամում,



ցույց տալ դրանց դիցաբանական հիմքերը,



վերլուծել դրանց պատմական զարգացումը։
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․
1. թվարկել կրոնի և հավատի հիմնասյունները,
2. բացատրել դրանց դիցաբանական հիմքերը՝ կապելով նախաիսլամական շրջանի
հավատալիքների և սովորույթների հետ․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ․
1. մանրամասն վերլուծել հիմնասյուների պատմական զարգացման
առանձնահատկությունները,
2.

համեմատել «կրոն», «հավատ» և «իսլամ» եզրերի իմաստներն իսլամում․

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)․
3. հետևություններ անել «կրոն», «հավատ» և «իսլամ» հայեցակարգերի զարգացման
պատմության վերաբերյալ,
4. քննարկել «կրոն», «հավատ» և «իսլամ» հայեցակարգերն իսլամում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. - Սահմանել իսլամի հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները։
Ա5. - Քննադատորեն վերլուծել արաբական երկրների ժամանակակից հասարակական–
քաղաքական և տնտեսական կյանքին, տարածաշրջանային և միջազգային
հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական խնդիրները՝
արդյունավետորեն օգտարգործելով մասնագիտական գործունեության մեջ:
Բ6. - Բնութագրել իսլամի ադապտացիոն մեխանիզմները։
Գ1. - Քննադատորեն օգտվել աղբյուրներից և գնահատել դրանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները․
1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում,
2. սեմինարների կազմակերպում,
3. ինքնուրույն հետազոտության կատրում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ էսսե, 5 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննություն. ինքնուրույն աշխատանք/հետազոտություն, 5 միավոր,
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Միաստվածությունն իսլամում։ Թեմա 2`Հաջը նախաիսլամական շրջանում և
իսլամից հետո։ Թեմա 3՝ Հինգ աղոթքների սահմանումը։ Թեմա 4` Պահքը նախաիսլամական
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Արաբիայում և իսլամում։ Թեմա 5՝ Զաքաթ: Թեմա 6՝ Թաուհիդ և շիրք։ Թեմա 7՝ Հավատ սուրբ
գրություններին։ Թեմա 8՝ Հավատ մարգարեներին: Թեմա 9`Հավատ նախախնամությանը։
Թեմա 10`Հավատ հրեշտակներին։ Թեմա 11` Իսլամական էսխատաբանություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Patricia Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam, Georgias press, 2004.
2. Ходжсон М. Дж. С. История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней,
Москва; 2013, 92-128.
3. Мюллер Ф.А. История ислама. От доисламской истории арабов до падения династии
Аббасидов, Т. I, М.: 2004, стр. 13-17.
4. Heinz Halm, Shiism, ColumԲia University Press, 2004.
5. Արզումանյան Ա.Լ., Էսխատաբանական խնդիրները մուսուլմանական գրականության մեջ,
Երևան – 2009

1. 1802/Մ09

2. Լեզվաբանության պատմագրություն. արաբական
լեզվաբանական ավանդույթ և մեթոդաբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 4 ժամ

6. 2-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել Արաբական լեզվաբանական ավանդույթը լեզվաբանության
պատմագրության ժամանակակից խնդրացանկում.



ծանոթացնել տարաժամանակյա կտրվածքով լեզվի մասին «պատմական արաբական» և
«ժամանակակից» գիտելիքի համադրման հնարավորությանը.

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել պատմական սոցիոլեզվաբանության, լեզվաբանության պատմության,
լեզվաբանական ուսմունքների պատմության ու լեզվաբանության պատմագրության
միջգիտակարգային ժամանակակից ընկալումներն ու խնդրացանկը,

2.

վերոնշյալ շրջանակում ներկայացնել տեղեկատվության հետահայաց ու «խտացված
բլոկային» մշակման առանձնահատկությունները․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել արաբագիտական աղբյուրներ հետազոտելու արդիական մեթոդներ ու
տեխնիկական գործիքակազմ,

2.

վերլուծել, համադրել և քննադատորեն իմաստավորել պատմական
սոցիոլեզվաբանության ու լեզվաբանության պատմագրության ոլորտային
ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած հետազոտական մոտեցումներն ու
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քննարկվող կոնցեպցիաները․

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

փոխանցել և նորացնել մասնագիտական գիտելիքը, աշխատել թիմում, կիրառել
գնահատման գործիքներ, ծրագրել, իրականացնել և ներկայացնել նախագիծ։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 - Ներկայացնել արաբագիտության մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդների
յուրահատկությունը։
Բ1 - Ներկայացնել արաբագիտության/իսլամագիտության արդի հիմնախնդիրները։
Գ1 - Քննադատորեն օգտվել աղբյուրներից և գնահատել դրանք։
Գ2 - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
- դասախոսություն
- բանավեճ-քննարկում
- լսարանային ներկայացում
- հետքննական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ էսսե, 5 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն. ինքնուրույն աշխատանք/հետազոտություն, 5 միավոր
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արաբական լեզվաբանական ավանդույթը (ԱԼԱ) վաղ ձևավորման փուլում՝ Հին Իրաքյան
դպրոց։ Սիբավեյհ՝ արաբական ավանդույթի խնդրացանկի, մեթոդի, տվյալների բազայի
հստակեցում։ ԱԼԱ-ն հետսիբավեյհյան շրջանում՝ Բասրա, Քուֆա, Բաղդադ։ Ավանդույթի
ինքնագիտակցում ու գիտելիքի նորմավորում։ Իբն Ջիննի, լեզվաբանական գիտելիքի
վերաիմաստավորում։ Հետդասական շրջան, արաբական լեզվաբանական գիտելիքի
պատմական հարացույցներ, ալ-Աստարաբադի։ ԱԼԱ-ի կառուցվածքը։ Քերականությունն ու
տրամաբանությունը ԱԼԱ-ում։ ԱԼԱ-ն, լեզվի մասին գիտելիքն ու այլ գիտությունները արաբամուսուլմանական հասարակությունում։ ԱԼԱ-ն ու տարածագոտու լեզվաբանական այլ
ավանդույթները։ ԱԼԱ-ն լեզվաբանական ավանդույթների մեկնաբանական մոդելների
համատեքստում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Orfali, B. (ed.): (2011). In the Shadow of Arabic: The Centrality of Language to Arabic Culture.
Studies Presented to Ramzi Baalbaki on the Occasion of His Sixtieth Birthday. Studies in Semitic
Languages and Linguistics; 65. Leiden: Bril.
2. Motzki, H.; Ditters, E. (ed.): (2007). Approaches to Arabic Linguistics. Presented to Kees Versteegh
on the Occasion of his Sixtieth Birthday. Studies in Semitic Languages and Linguistics; 49. Leiden:
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Bril.
3. Marogy, A. E. (ed.): (2012). The Foundations of Arabic Linguistics. Sībawayhi and Early Arabic
Grammatical Theory. Studies in Semitic Languages and Linguistics; 65. Leiden: Bril.
4. Marogy, A. E.; Versteegh, K. (ed.): (2015). The Foundations of Arabic Linguistics II. Kitāb
Sībawayhi: Interpretation and transmission. Studies in Semitic Languages and Linguistics; 83.
Leiden: Bril.
5. Lancioni, G.; Bettini, L. (ed.): (2011). The Word in Arabic. Studies in Semitic Languages and
Linguistics; 62. Leiden: Brill.

Կամընտրական
1. 1802/Մ10

2. Իսլամական ծայրահեղականության արդի միտումները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել իսլամում արմատական ուղղությունների ձևավորումն ու հետագա
ընթացքը,



ուսումնասիրել
մուսուլմանական
ծայրահեղականության դրսևորումները,



վերհանել
մերձավորարևելյան,
հյուսիսաֆրիկյան
համաշխարհային
արդի
գործընթացներում
ծայրահեղականության նոր միտումները։

աշխարհում

նկատվող

իսլամական

տարածաշրջանային
և
նկատվող
իսլամական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել իսլամում ծայրահեղական դրսևորումների շարժառիթները,
2. պատկերացում կազմել իսլամական ծայրահեղականության զարգացման շրջափուլերի
մասին,
3. բացատրել մուսուլմանական աշխարհում և դրանից դուրս տեղ գտած իսլամական
ծայրահեղականության արդի միտումները․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մասնակցել իսլամագիտության և արևելագիտության ոլորտներին առնչվող միջազգային և
հանրապետական գիտագործնական քննարկումներին,
2. իրականացնել

ինքնուրույն

և

խմբային

հետազոտությունների վերլուծություն․
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աշխատանքներ,

միջոլորտային

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումների, վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,
2. պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. - Քննադատորեն վերլուծել արաբական երկրների ժամանակակից հասարակական–
քաղաքական և տնտեսական կյանքին, տարածաշրջանային և միջազգային
հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական խնդիրները՝
արդյունավետորեն օգտարգործելով մասնագիտական գործունեության մեջ:
Բ2. - Լուսաբանել Մերձավոր Արևելքի գործող կոնֆլիկտները։
Բ4. - Նկարագրել տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսները։
Գ2. - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. հանձնարարված գրականության ընթերցում
2. մասնակցություն քննարկումներին
3. ինքնուրույն հետազոտություն
4. խմբային աշխատանք
5. խնդրի լուծման սցենարների կազմում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Հանրագումարային քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ` 20 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նախաիսլամական շրջան
2. Իսլամի առաջացումը, Մուհամմադ մարգարե, Իսլամի հեղինակավոր աղբյուրները
3. Մուսուլմանական կրոնում նկատվող զարգացումները միջնադարում ու դրանցում
արմատական տրամադրությունների առկայությունը
4. Իսլամական աշխարհում տեղ գտած զարգացումները 20-րդ դարում, նոր միտումներ
իսլամական ծայրահեղականության մեջ
5. Աֆղանական պատերազմն ու իսլամական ծայրահեղականության նոր դրսևորումները,
ալ-Կաիդա-ի ձևավորումը
6. Արաբական գարունն ու մուսուլմանական աշխարհում ընթացող արդի զարգացումները
7. 21-րդ դարի երկրորդ տասնամյակի սկզբից Մերձավոր Արևելքում տեղ գտած
գործընթացները
8. Իսլամական ծայրահեղական կառույցների ակտիվությունը Մերձավորարևելյան և
Հյուսիսաֆրիկյան տարածաշրջաններում, սիրիական հակամարտություն
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9. «Իսլամական
պետությունը»՝
ծայրահեղականության տիրույթում

որպես

նոր

իրողություն

իսլամական

10. Իսլամական ծայրահեղականությունում նկատվող նոր դրսևորումներն ու հետագա
միտումները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kepel G., Jihad: The Trail of Political Islam, London, I.B. Tauris, 2004. 464 p.
2. Lewis B., The Crisis of Islam, Random House Trade Paperbacks, Reprint edition (March 2,
2004), 224 p.
3. Գրիգորյան Ս., Իսլամական պետություն:
հռչակում, Երևան, ԵՊՀ, 2016, 239 էջ:

1.1802/Մ11

Ակունքներից

մինչև

2. Արաբական երկրների տնտեսական արդիականացում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

խալիֆայության

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել և գիտական քննարկման ենթարկել Արաբական աշխարհում առկա
տնտեսական համակարգերի առանձնահատկությունները,



վերլուծել արաբական տարբեր երկրներում տնտեսական հետամնացության հիմնական
պատճառները,



քննարկել արդի ժամանակահատվածում շարունակվող արաբական երկրների
տնտեսությունների արդիականացման գործընթացի առանձնահատկությունները և
դրանց կարևորությունը,



գիտական քննարկման ներկայացնել իսլամական բանկային համակարգի
առանձնահատկությունները, նրանց տեղն ու դերը համաշխարհային բանկային և
ֆինանսական համակարգում, ներկայացնել իսլամական բանկերի աշխատանքների
մոդելը և գործառույթների առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել և հիմնավորել
պատճառները,

արաբական

երկրների

տնտեսական

հետամնացության

2. նկարագրել արաբական երկրների բանկային համակարգի առանձնահատկությունները,
3. վերարտադրել և նկարագրել արաբական երկրների տնտեսական արդիականցմանը
միտված միջոցառումները և մեխանիզմները․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. համադրել արաբական երկրների տնտեսական զարգացման ցուցանիշները «սառը
պատեևզամի» ժամանակաշրջանում և 20-րդ դարի վերջին,
2. համադրել զարգացած երկրների տնտեսական համակարգի արդիականացմանը միտված
փորձերը արաբական երկրներում իրականացվող քայլերի հետ,
3. նկարագրել արաբական երկների բանկային համակարգում իսլամական բանկերի
գործունեության առանձնահատկությունները․

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

արաբական երկրների զարգացման արդիականացման
համաշխարհային տնտեսական համակարգի համատեքստում,

գործընթացը

նկարագրել

2. արաբական երկրների բանկային համակարգը համադրել զարգացած երկրների բանկային
համակարգերի հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. - Քննադատորեն վերլուծել արաբական երկրների ժամանակակից հասարակական–
քաղաքական և տնտեսական կյանքին, տարածաշրջանային և միջազգային
հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական խնդիրները՝
արդյունավետորեն օգտարգործելով մասնագիտական գործունեության մեջ:
Բ4. - Նկարագրել տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսները։
Գ1. - Քննադատորեն օգտվելու աղբյուրներից և գնահատելու դրանք։
Գ2. - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. խմբային թեմատիկ աշխատանք
3. քննարկումներ նախապես ընտրված թեմայի շուրջ՝ հանձնարարված գրականությամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն, բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` «Տնտեսական համակարգ» հասկացությունը և տեսակները: Թեմա 2՝ Տնտեսության
մոդելի ընտրության հարցը և հիմնական մոդելների տեսակները: Թեմա 3՝ Արաբական
երկրների՝ համաշխարհային շուկայում ընդգրկվելու հարցը: Թեմա 4՝ Արաբական երկների
տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները գաղութային համակարգի փլուզումից
հետո: Թեմա 5՝ Նավթի գործոնը և արաբական երկրների տնտեսական հետամնացության
հաղթահարման ուղիները, անհամաչափ զարգացման պատճառները և սոցիալդասակարգային բևեռացումը: Թեմա 6՝ Արաբական երկրների տնտեսական զարգացման
առանձնահատկությունները 1980-ականներին: Թեմա 7` Ծոցի արաբական երկրների
տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները. OAPEK, ԾԱԵՀԽ: Թեմա՝8 Միջազգային
հարաբերությունների երկբևեռ համակարգի փլուզումը արաբական երկրների տնտեսական
զարգացման նոր տեսլականը: Թեմա` 9 Արաբական երկրների տնտեսական զարգացման
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առանձնահատկությունները 20-րդ դարի վերջին և 21-ի սկզբին. Արդիականացում: Թեմա 10`
Իսլամական բանկի ընդհանուր կառուցվածքը և գործառույթները: Թեմա 11` Իսլամական
բանկերի տեղն ու դերը միջազգային ֆինանսական շուկայում: Թեմա 12` Իսլամական բանկերի
զարգացման նոր տեսլական 21-րդ դարի սկզբին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Журавлев А.Ю. Теория и практика исламского банковского дела. М., 2002.

2.

Мельянцев В.А. Арабо-исламский мир в контексте глобальной экономики. МГУ. М.,
2003.

3.

Տնտեսագիտության տեսություն, Եր., 2009:

1. 1802/Մ12

2. Հայ–արաբական հարաբերություններն արդի փուլում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.- 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել համընդհանուր պատկերացում հայ-արաբական
պատմական, մշակութային, քաղաքական և տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ
20-րդ դարում և 21-րդ դարի սկզբին,



ծանոթացնել ՀՀ անկախության հռչակումից ի վեր տարածաշրջանային
պետությունների հետ հաստատված հարաբերությունների էությանն ու դրանցում առկա
խնդիրներին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հայ-արաբական հարաբերությունների պատմությունն արդի փուլում,
2. գնահատել նշված ժամանակահատվածում հայ-արաբական հարաբերություններում տեղի
ունեցած քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական հարաբերությունների էությունը․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Մեկնաբանել հայ-արաբական պատմամշակութային գործընթացներում տեղի ունեցող
պատճառահետևանքային կապը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 - Քննադատորեն վերլուծել արաբական երկրների ժամանակակից հասարակական–
քաղաքական և տնտեսական կյանքին, տարածաշրջանային և միջազգային
հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական խնդիրները՝
արդյունավետորեն օգտարգործելով մասնագիտական գործունեության մեջ:
– 605 –

Բ3 - Պարզաբանել հայ–արաբական հարաբերությունները:
Գ2 - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2․ խմբային թեմատիկ աշխատանք
3. քննարկումներ նախապես ընտրված թեմայի շուրջ՝ հանձնարարված գրականությամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն, բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Հայերի, արաբների և սեմական այլ ժողովուրդների կապերը միջնադարում: Թեմա 2՝
Հայ-սիրիական դիվանագիտական հարաբերությունները և պայմանագրերը 1993-2010թթ․:
Թեմա 3` Հայ-եգիպտական դիվանագիտական հարաբերությունները և պայմանագրերը 19922010թթ․: Թեմա 4` Հայ-լիբանանյան դիվանագիտական հարաբերությունները 1993-2010թթ․ և
պայմանագրերը: Թեմա 5` Հայաստանի Հանրապետության և ԱՄԷ միջև դիվանագիտական
հարաբերությունները
և
պայմանագրերը
2000-2010թթ:
Թեմա
6`
Հայաստանի
Հանրապետության և Քուվեյթի պետության հարաբերությունները ժամանակակից փուլում։
Թեմա 7՝ «Արաբական գարնան» գործընթացների ազդեցությունը Հայաստանի և արաբական
երկրների հարաբերությունների վրա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Ն., Արաբական երկրների պատմություն, Հ. 3, Եր. 2006:
2. Հովհաննիսյան Ն., Արաբական երկրների պատմություն, Հ. 4, Եր., 2007:
3. Փաշայան Ա., Հարությունյան Լ., Սիրիայի հայ համայք. Արդի հիմնախնդիրներ, Երևան,
2011:
4. Հարությունյան Լ., Փաշայան Ա., Ծոցի արաբական երկրների հայ համայնքներ. Արդի
հիմնախնդիրներ, Երևան, 2013:
5. Սամսոնյան

Հ.,

Բանակի

դերը

Սիրիայի

քաղաքական

կյանքում.

Ռազմական

հեղաշրջումների ֆենոմենը, Եր., 2013:

1. 1802/Մ13

2. Իսլամական հոսանքներն ու շարժումներն արդի
փուլում

4. 2 ժամ/շաբ

5. Դաս.-2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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3. 3 ECTS
կրեդիտ



ներկայացնել հիմնական իսլամական շարժումներն ու հոսանքները արդի փուլում,



բացահայտել նրանց դերն ու ազդեցությունը ինչպես իսլամադավան‚ այնպես էլ ոչ
իսլամադավան պետությունների հասարակական-քաղաքական կյանքում։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել իսլամական շարժումներն ու հոսանքների ծագման, զարգացման և
կայացման պատմությունը,

2.

բացատրել իսլամական շարժումների ու հոսանքների գործունեությունը
հասարակաքաղաքական ոլորտում,

3.

դասակարգել իսլամական հոսանքները ժամանակակից աշխարհում․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Մանրամասն վերլուծել իսլամական շարժումների ու հոսանքների գործունեությունը
հասարակաքաղաքական ոլորտում,

2.

գնահատել իսլամական շարժումների ու հոսանքների դերը հասարակական և
քաղաքական կյանքում,

3.

վերլուծել տարատեսակ իսլամական հոսանքների ու շարժումների գործունեությունը․

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

Մեկնաբանել իսլամական հոսանքների և շարժումների ներգրարվմամբ ընթացող
գործընթացները Մերձավոր Արևելքում,

2.

քննարկել իսլամական հոսանքների և շարժումների ներգրավվածությունը
մերձավորարևելյան պետությունների հասարակաքաղաքական կյանքում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. - Բացատրել ժամանակակից իսլամի պատմական, կրոնաիրավական և քաղաքական
դրսևորումները։
Ա5. - Քննադատորեն վերլուծել արաբական երկրների ժամանակակից հասարակական–
քաղաքական և տնտեսական կյանքին, տարածաշրջանային և միջազգային
հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական խնդիրները՝
արդյունավետորեն օգտարգործելով մասնագիտական գործունեության մեջ:
Բ2. - Լուսաբանել Մերձավոր Արևելքի գործող կոնֆլիկտները։
Բ6. - Բնութագրել իսլամի ադապտացիոն մեխանիզմները։
Գ2. - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում
2. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Հանրագումարային քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ներածական դասախոսություն «իսլամիզմ», «ռադիկալիզմ», «ֆունդամենտալիզմ»
հասկացութունների մասին: Թեմա 2` Իսլամական հոսանքներն ու շարժումները 20-րդ դարի
առաջին կեսին։ Թեմա 3՝ 20-րդ դարի հիմնական իսլամական շարժումները և նրանց
հիմնադիրները («Մուսուլման եղբայրներ», Հասան ալ–Բանա, Սաիդ Քութբ, «Ջամաթ ալ–
Իսլամիյա» ալ–Մադուդի)։ Թեմա 4` Իսլամական հոսանքներն ու շարժումները 20-րդ դարի
երկրորդ կեսին: Թեմա 5՝ Իսլամական հոսանքները ու շարժումները Մերձավոր Արևելքում և
Եգիպտոսում: Թեմա 6՝ Իսլամական երիտասարդական կազմակերպությունները Եվրոպայում։
Թեմա 7՝ ԶԼՄ–ների դերն իսլամական հոսանքների ու շարժումների գործունեության
շրջանակներում։ Թեմա 8՝ Շահիդներ, նահատակություն: Թեմա 9` Սուֆիական
եղբայրությունների դերն Իսլամական աշխարհի հասարակաքաղաքական կյանքում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Roy O., Globalized Islam: The Search for a New Ummah, Columbia University Press, 2004.

2.

Kepel J., Jihad: The Trail of Political Islam, London, I.B. Tauris, 2004.

3.

Kepel J., The roots of radical Islam, London, Saqi Books, 2005.

4.

Tadros M., The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt: Democracy Defined Or Confined?,
Routledge, 2012.

5.

Herriot P., Religious Fundamentalism and Social Identity, Routledge, 2014.
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2. ԶԼՄ–ները Մերձավոր Արևելքում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել Արաբական աշխարհից տեղեկատվական հիմնական հոսքերն ապահովող
ժամանակակից լրատվական աղբյուրները, դրանց քաղաքական և գաղափարական
կողմնորոշումները,



քննարկել հայկական ԶԼՄ-ների՝ արաբական աշխարհում ծավալվող իրադարձությունների
լուսաբանման հարցը, վեր հանել դրանցում հաճախ հանդիպող վրիպումներն ու
բացթողումները, որոնք հաճախ հանգեցնում են թյուրընմբռնումների և
տարընթերցումների։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ ժամանակակից աշխարհում մերձավորարևելյան լրատվամիջոցների
զբաղեցրած դիրքերի առանձնահատկությունները․
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. վերլուծել այդ լրատվամիջոցների կողմից մատուցվող տարաբնույթ հոսքերի
բովանդակությունը․

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3. գնահատել արաբական տարբեր երկրների մամուլի ոճական առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. - Քննադատորեն վերլուծել արաբական երկրների ժամանակակից հասարակական–
քաղաքական և տնտեսական կյանքին, տարածաշրջանային և միջազգային
հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական խնդիրները՝
արդյունավետորեն օգտարգործելով մասնագիտական գործունեության մեջ:
Բ2. - Լուսաբանել Մերձավոր Արևելքի գործող կոնֆլիկտները։
Բ4. - Նկարագրել տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսները։
Գ2. - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում
2. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Լրագրողական հմտություններ։ Թեմա 2՝ Լրագրողական հմտություններն
էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում։ Թեմա 3՝ Արաբական ավանդական լրատվական
միջոցները։ Թեմա 4՝ Տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներն ու լրատվամիջոցներն
արաբական երկրներում։ Թեմա 5՝ Արաբական հասարակական-քաղաքական թեմաները
հայկական լրատվամիջոցներում։ Թեմա 6՝ Հայկական լրատվամիջոցներում արաբական
աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումների լուսաբանման ժամանակ հանդիպող հիմնական
խնդիրներն ու բացթողումները։ Թեմա 7՝ Տեղանունների և անունների տառադարձության
կանոնները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

MEDIA USE IN THE MIDDLE EAST 2016: A Six-Nation Survey, Northwestern University in
Qatar, Led by Everette E. Dennis, Justin D. Martin, and Robb Wood.

2.

Said Essoulami. The press in the Arab world: 100 years of suppressed freedom, http://www.albab.com/media/introduction.htm

3.

Layla al-Zubaidi. Walking a tightrope: News Media and Freedom of Expression in the Arab
Middle East, http://www.qantara.de/uploads/463/media_study.pdf
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2. Հադիսագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ

6. 3-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել հադիսների տեղն ու դերը իսլամի արժեքային համակարգում,



վերլուծել հադիսագիտության կայացման և զարգացման առանձնահակտությունը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել հադիսագիտության կայացման պատմությունը,

2.

բացատրել հադիսների տեղն ու դերը իսլամի համակարգում․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

դասակարգել հադիսները ըստ տարբեր չափորոշիչների,

4.

վերլուծել հադիսներ․

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. - Սահմանել իսլամի հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները։
Բ6. - Բնութագրել իսլամի ադապտացիոն մեխանիզմները։
Գ1. - Քննադատորեն օգտվել աղբյուրներից և գնահատել դրանք։
Գ2. - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների անցկացում
2. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանարգումարային քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հադիսագիտություն առարկան։ Հադիսագիտության նպատակները։ Թեմա 2.
Սուննայի ձևավորումը։ Սուննան` բանավեճերի առարկա։ Թեմա 3. Հադիսներ և Խաբարներ։
Հիմնական տարբերությունները։ Թեմա 4. Հադիսների ժողովածուներն ու տեսակները։ Թեմա 5.
Հադիսների կառուցվածքը և դասակարգումը: Թեմա 6. Հադիսներ փոխանցողները (Rijal alHadith)։ Թեմա 7. Հադիսների դասակարգումն ըստ հեղինակավոր աղբյուրի վկայակոչման:
Թեմա 8. Հադիսների դասակարգումը համաձայն իսնադում հաղորդիչների շղթայի օղակների:
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Թեմա 9. Հադիսների դասակարգումը համաձայն իսնադի յուրաքանչյուր փուլի մեջ
ներգրավված փոխանցողների քանակի։ Թեմա 10. Հադիսների դասակարգումը համաձայն
դրանց փոխանցման եղանակների։ Թեմա 12.
Հադիսների
դասակարգումը
համաձայն
դրանց իսնադի և տեքստի էության։ Թեմա 13. Հադիսների դասակարգումը համաձայն հադիսի
իսնադի կամ տեքստի մեջ գտնված թերության։ Թեմա 14. Հադիսների դասակարգումը
համաձայն հաղորդող աղբյուրի վստահելի լինելու։ Թեմա 15. Հադիսների դասակարգումը
համաձայն ժողովածուների հեղինակների։ Թեմա 16. Հադիսների տեքստերի ինտեգրման
ուղիները։ Թեմա 17. Արաբա-մուսուլմանական հասարակության արժեքային համակարգի
նկարագիրը։ Թեմա 18. Հադիսների ուսումնասիրության չորս ժամանակաշրջանների առավել
հայտնի գիտակները։ Թեմա 19. Հադիսների տերմինների մեկնաբանությունները։ Թեմա 20. ԱլԲուխարիի «ալ-Ջամ’ի աս-Սահիհը»` որպես sahih հադիսների առավել հայտնի ժողովածու։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Միրաքյան Ռ., Հադիսագիտության ներածություն,Երևանի Համալսարանի
Հրատարակչություն, Երևան, 2007:
Бертон, Дж., Мусульманское предание. Введение в хадисоведение., Москва — СанктПетербург «Диля» 2006.
Brown A.C. Jonathan, Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the
Prophet's Legacy, Oneworld Publications, 2014.
Dickinson, E., An Introduction to the Science of Hadith, Garnet Publishing, 2006.
Robson, N, Islam: A Concise Inteoduction, Routledge, 2013.

3.
4.
5.

1. 1802/Մ16

2. Արաբական աշխարհ և տարածաշրջան

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել և գիտական քննարկման ենթարկել արաբական երկրների և
տարածաշրջանում նրանց հարևան պետությունների միջև բարդ հարաբերությունները,



ուսունմնասիրել 20-21-րդ դարերում ուսումնասիրվող տարածաշրջանում առկա
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև այդ հիմնախնդիրների վրա ազդող արտաքին և ներքին
գործոնները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հասկանալ արաբական աշխարհ - տարածաշրջանային տերություններ
հարաբերությունների կարևորությունը արաբ-իսրայելական հարաբերությունների
համատեքստում,

2. իմանալ Մերձավոր Արևելքում ընթացող մի շարք քաղաքական զարգացումների էությունը
և դրանցում արաբական աշխարհի հարևան աշխարհաքաղաքական կենտրոնների
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դերակատարությունը․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել Իրան – արաբական աշխարհ, Թուրքիա – արաբական աշխարհ
հարաբերությունները տարածաշրջանային համատեքստում,
2. գնահատել արաբական աշխարհ – Իսրայել հարաբերությունները, Իսրայել-Թուրքիա և
Իսրայել-Իրան հարաբերությունները տարածաշրջանային զարգացումների
համատեքստում․

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. եզրահանգումներ անել ուսումնասիրվող տարածաշրջանում ընթացող ինտեգրման և
քաղաքական արդիականացմանն ուղված գործընթացների վերաբերյալ,
2. քննարկել երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունների ազդեցության
հնարավորություններն ուսումանսիրվող երկրների ներքաղաքական զարգացումների վրա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. - Քննադատորեն վերլուծել արաբական երկրների ժամանակակից հասարակական–
քաղաքական և տնտեսական կյանքին, տարածաշրջանային և միջազգային
հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական խնդիրները՝
արդյունավետորեն օգտարգործելով մասնագիտական գործունեության մեջ:
Բ2. - Լուսաբանել Մերձավոր Արևելքի գործող կոնֆլիկտները։
Բ4. - Նկարագրել տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսները։
Գ2. - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ էսսե, 5 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն. ինքնուրույն աշխատանք/հետազոտություն, 5 միավոր
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Թուրքիան և արաբական երկրներն Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո: Թեմա
2՝ Թուրքիայի և արաբական երկրների համագործակցության օրինակները
տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական դաշինքների շրջանակում: Թեմա 3՝ Իսրայելը`
որպես արաբա-թուրքական հարաբերությունների ձևավորման հիմնախնդիր: Թեմա 4՝
Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները 20-րդ դարի երկրորդ
կեսին և 21-րդ դարի սկզբին: Թեմա 5՝ Տարածաշրջանային զարգացումների ազդեցությունն
արաբաթուրքական հարաբերությունների ձևավորման վրա: Թեմա 6՝ Արաբական աշխարհ –
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Իրան հարաբերություններն Օսմանյան կայսրության գոյության շրջանում և փլուզումից հետո:
Թեմա 7` Միջազգային հարաբերությունների մանդատային համակարգը և արաբ-իրանական
հարաբերությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: Арабский мир после Арабской
весны, М., 2013, отв. Ред. Исаев Л.М.
2. Арабский кризис и его международные последствия, М. 2014, под общей ред. Васильева А.М.
3. The AraԲ Spring: The Hope and Reality of the Uprisings 2nd Edition, Բy Mark L. Haas (Editor),
David W. Lesch (Editor).
4. Geopolitics and democracy in the Middle East, Բy Kristina Kausch.
5. Буш Дж., Скоукрофт Б. Мир стал другим. – М.: Международные отношения, 2004.

1. 1802/Մ24

2. Իսլամական իրավունքի հիմունքներ և ադապտացիոն
մեխանիզմներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս. -2 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


մագիստրանտին ընդհանուր գիտելիք տալ իսլամական իրավունքի ստեղծման,
զարգացման օրինաչափությունների և կառուցվածքի մասին,



ծանոթացնել ժամանակակից աշխարհում նրա ադապտացիոն մեխանիզմներին,



մագիստրանտին անհրաժեշտ գիտելիք տալ ֆեթվաներ վերլուծելու համար։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել ֆիկհի ստեղծման նախադրյալները, կառուցվածքը, հիմքերը, լրացուցիչ
աղբյուրները,

2.

բացատրել
հիմքերին‚

3.

մուսուլմանական

իրավական

դպրոցների

վերաբերմունքը

տարբեր

հեշտությամբ տարբերակել մուսուլմանական իրավունքի հիմնական և երկրորդային
աղբյուրները, նորմերի ընդունման ճանապարհները, ադապտացիոն մեխանիզմները․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. թարգմանել և բացատրել ինչպես միջանդարյան, այնպես էլ ժամանակակից ֆաթվաներ,
2. գործնականում վերլուծել ֆաթվաներ, բացատրել դրանց ընդունման հիմքերն ու
պատճառները․
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. իրականացնել խմբային աշխատանք,
2. կատարել լսարանային ցուցադրություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. - Սահմանել իսլամի հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները։
Բ1. - Ներկայացնել արաբագիտության/իսլամագիտության հիմնական խնդիրները։
Բ6. - Բնութագրել իսլամի ադապտացիոն մեխանիզմները։
Գ1. - Քննադատորեն օգտվել աղբյուրներից և գնահատել դրանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ էսսե, 5 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն. ինքնուրույն աշխատանք/հետազոտություն, 5 միավոր
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Շարիաթ և ֆիկհ: Թեմա 2՝ Ֆիկհի ձևավորումը: Թեմա 3՝ Ուսուլ ալ-ֆիկհ: Թեմա 4՝
Ղուրան։ Թեմա 5՝ Սուննա: Թեմա 6՝ Իջմա: Թեմա 7՝ Կիյաս: Թեմա 8՝ Ռայ: Թեմա 9՝ Ֆիկհի
լրացուցիչ աղբյուրները: Թեմա 10՝ Բիդա ։ Թեմա 11՝ Իջթիհադ ։ Թեմա 12՝ Ուրֆ: Թեմա 13 ՝ Իսլամական իրավունքի ադապտացիոն մեխանիզմները ժամանակակից աշխարհում։ Թեմա 14՝
Ֆաթվաներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ramadan, Hisham M., Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary. Rowman
Altamira, 2016.

2.

Muhammad Qasim Zaman, Modern Islamic Thought in a Radical Age, CamԲridge University
Press, 2012.

3.

Bernard Lewis, Buntzie Ellis Churchill, Islam: The Religion and the People, Pearson Prentice
Hall, 2008.

4.

Dien, Mawil Izzi, Islamic Law: From Historical Foundations To Contemporary Practice. Notre
Dame: University of Notre Dame Press, 2004.

5.

A.C. Brown, Jonathan, Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the
Prophet's Legacy. Oneworld Publications, 2014.
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1. 1802/Մ18

2. Սեմագիտության ներածություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս. -2 ժամ, գոր.-2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


դիտարկել արամեաասորական պատմության, գրավոր և մտավոր ժառանգության
հարցերը, արդի հիմնախնդիրները և լեզվական իրավիճակը, ինչպես նաև հայասորական լեզվական, մշակութային և կրոնական առնչությունների խնդիրները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել, բացատրել և դասակարգել արամեացիների/ասորիների պատմության,
կրոնի, հոգևոր մշակույթի, արդի հիմնախնդիրների գլխավոր դրսևորումները․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերլուծել արամեա-ասորական պատմության, գրավոր և մտավոր ժառանգության,
կրոնահարանվանական բաժանման հիմնական խնդիրները,

2.

վերլուծել հայ-ասորական լեզվական, մշակութային և կրոնական առնչությունների
վերաբերյալ ուսումնասիրություններ և վերլուծություն կատարել․

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

մշակել հայ-ասորական առնչությունների ուսումնասիրության և վերլուծության
գործիքաշար,

2.

օժանդակել ասորական հոգևոր ժառանգության պահպանմանն ու պրոպագանդմանն
առնչվող հարցերին։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. - Ուրվագծել սեմալեզու տարածագոտու ընդհանուր պատմա-, էթնո-, սոցիոլեզվական
պատկերը, կիրառել այդ իմացությունը մասնագիտական գործունեության խնդիրները
լուծելիս։
Բ5. - Ներկայացնել արամեագիտության արդի հիմնախնդիրները։
Գ1. - Քննադատորեն օգտվելու աղբյուրներից և գնահատելու դրանք։
Գ2. - Վերլուծել և համադրել փաստերը և անել հիմնավորված հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն հետազոտության անցկացում
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3. քննարկումներ լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ էսսե, 5 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն. ինքնուրույն աշխատանք/հետազոտություն, 5 միավոր
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Սեմական ժողովուրդներ և լեզուներ: Թեմա 2՝ Արամեացիների հնագույն
պատմությունն ու նախաքրիստոնեական հավատալիքները: Թեմա 3՝ Արամեերեն լեզուն և
նրանով ստեղծված գրավոր ժառանգությունը: Թեմա 4՝ Քրիստոնեության տարածումն
արամեացիների մոտ և արամեա-ասորական քրիստոնեական մշակույթի ձևավորումը: Թեմա
5՝ Ասորիների հարանվանական
բաժանումն ու նրանց եկեղեցիների միսիոներական գործունեությունը: Թեմա 6՝ Ասորական
գրական և մտավոր ժառանգության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7՝ Ասորիների
պատմությունը նորագույն շրջանում և արդի հիմնախնդիրները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Արման Հակոբյան, Դասական ասորերեն, Եր., 2005:

2.

Արման Հակոբյան, Արամեագիտության և ասորագիտության ներածություն, Եր., 2015:

3.

William Wright, A Short Hostory of Syriac Literature, London, 1894 and reprints.

4.

Sebastian Brock, An Itroduction to Syriac Studies, Gorgias Press, 2006.

5.

Н. В. Пигулевская, Культура сирийцев в средние века, М., 1979.
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2. «ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Իրանական պատմաբանասիրություն,
022801.03.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Արևելագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019/2020

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի որակավորմամբ բարձրագույն
մասնագիտական կրթության դիպլոմ։ Նույն մասնագիտության շրջանակներում
ընդունելությունն
անցկացվում
է
առանց
քննությունների,
իսկ
հարակից
մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են իրանագիտություն մասնագիտության
բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը:
Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/ պահանջները համապատասխանում են Երևանի
պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի
ընդունելության
կանոնակարգին (վերահաստատվում է ամեն տարի)։
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/05/2016-17_arka_magistratura.pdf
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


օժանդակել ուսանողներին զարգացնելու և խորացնելու իրանագիտության ոլորտում
ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և գործնական հմտությունները.



պատրաստել իրանագետ-մասնագետներ գիտական, կրթական, մշակութային,
քաղաքական, տնտեսական, և հատկապես, միջպետական հարաբերությունների
ոլորտներում դիվանագիտական, թարգմանչական, վերլուծական, խորհրդատվական
աշխատանք կատարելու համար.



խթանել ուսանողների քննադատական մտածողությունը, խրախուսելու նրանց
ինքնուրույն աշխատանքը, օգնելու կիրառելու մասնագիտական կարողությունները
գործնական դաշտում։

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ներկայացնելու տարբեր իրանական լեզուների հնչունական, բառապաշարային և
քերականական առանձնահատկությունները
2. ներկայացնելու իրանալեզու երկրների քաղաքական մտքի զարգացման հիմնական
ուղղությունները, ԻԻՀ պետական կարգն ու կառավարման համակարգը
3. լուսաբանելու պարսկալեզու գրականության հիմնախնդիրները
4. ներկայացնելու և բնութագրելու Իրանի էթնիկ կազմը և իրանական կրոնական
ուղղությունները և հոսանքները
5. ներկայացնելու

մասնագիտական

գրավոր

և

բանավոր

զեկուցումներ

մասնագիտական լեզուներով և անգլերենով
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. վեր հանելու և վերլուծելու իրանագիտության տարբեր ոլորտների գիտական
արդիականություն ներկայացնող խնդիրները
2. օգտագործելու ժամանակակից պարսկերենը գործնական աշխատանքում այդ լեզվի
կիրառության գրեթե բոլոր ոլորտներում
3. իրականացնելու հետազոտական և գործնական աշխատանք իրանական լեզուների,
Իրանի պատմության, արդի քաղաքական իրադրության և կրոնագիտության
բնագավառներում
4. վերլուծելու և գնահատելու Իրանի և տարածաշրջանի երկրների միջև քաղաքական և
մշակութային հարաբերությունների ողջ համակարգը
5. կիրառելու ստացած գիտելիքները քաղաքական, լեզվական, գրական, պատմական,
մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում
6.

կիրառելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում և գործնական աշխատանքում

7.

կիրառելու

ստացած

իրանագիտության

գիտելիքները,

ասպարեզում

ՀՀ

կարողություններն
համար

ոլորտներում։
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ու

հմտությունները

առաջնահերթություն

համարվող

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում
2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու
և վերլուծելու
3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն
4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն
առնչվող հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի լինում են․
-

եզրափակիչ գնահատմամբ,

-

առանց ընթացիկ գնահատման,

-

ստուգարքային։

Դասընթացները գնահատվում են քսան միավորանոց համակարգով։ Վերջնական
գնահատականը ձևավորվում է եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացների դեպքում երկու
ընթացիկ (5-ական միավոր) և մեկ եզրափակիչ(10 միավոր) քննության արդյունքներով, իսկ
առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացների դեպքում՝ հանրագումարային քննության
արդյունքով (20 միավոր)։
Ստուգարքներն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր հարցման միջոցով։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Իրանագետ մասնագիտությամբ շրջանավարտները կարող են իրենց մասնագիտական
հմտությունները իրացնել ՀՀ ԱԳՆ-ում, ՀՀ նախագահի աշխատակազմում, ՀՀ-ում ԻԻՀ
դեսպանատանը և Մշակույթի կենտրոնում, պաշտպանական, անվտանգության, բանկային,
մաքսային, արդարադատության, զբոսաշրջության, խորհրդատվական, ԶԼՄ-ների,
վերլուծական, կրթական, գիտական, ակադեմիական և մշակութային ոլորտներում:
Իրանագետները պահանջված են նաև հարևան Ադրբեջանի և Թուրքիայի, ինչպես նաև
Իրանից բացի իրանալեզու այլ երկրների (Տաջիկստան, Աֆղանստան) և հանրույթների
(քրդեր, եզդիներ, օսեր, զազաներ, թաթեր, թալիշներ) հետ տարվող աշխատանքներում:
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Իրանագետներն իրենց ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները կարող են իրացնել նաև
համացանցային դաշտում` պարսկալեզու մամուլը մշտադիտարկման ենթարկելու, ինչպես
նաև պարսկալեզու, քրդալեզու, թալիշալեզու տիրույթներում տեղեկատվականքարոզչական աշխատանքներ իրականացնելու միջոցով:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության
օժանդակության
ռեսուրսներն
են
տպագիր,
էլեկտրոնային,
համացանցային և տեսաձայնային նյութերը, ինչպես նաև այնպիսի տեխնիկական միջոցներ
ինչպիսիք են էլեկտրոնային գրատախտակները, համակարգիչը, պրոյեկտորը, ձայնագրիչը։
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս օգտագործվել են՝
1. ՀՀ բուհական համակարգում ներդրված և Բոլոնիայի գործընթացից բխող,
Հայաստանում տեղայնացված չափորոշիչներ, ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական
ծրագիր (2016-2020թթ.):
http://documentation.ysu.am/wpcontent/uploads/2015/12/EPH_razmavarakan_tsragir_2016-2020.pdf
2. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ օրենքը
(ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին)
http://www.ysu.am/files/RA_Law_on_Higher-and_Postgraduate_Professional_Education1.pdf
3. SOAS University of London, Department of the languages and Cultures of the Near and
Middle East, MA in Iranian Studies
https://www.soas.ac.uk/nme/programmes/ma-in-iranian-studies/
4. George-August Univertität Göttingen, Iranian Studies (M.A.),
https://www.uni-goettingen.de/en/40208.html
5. University of Tehran, Faculty of Literature and Human Science, Iranian Studies, Master of
Arts
http://ut.ac.ir/en/page/269/master-of-arts-in-iranian-studies-faculty-of-literature-and-humanscience
6. МГУ, Кафедра индоиранских и африканских языков, Программа по персидскому языку
(магистратура)
http://mgimo.ru/files/247002/persian_mag.pdf
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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«ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնելու տարբեր իրանական

լեզուների

հնչունական,

բառապաշարային և քերականական առանձնահատկությունները
Ա2

Ա3

Ա4
Ա5

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
վեր հանելու և վերլուծելու իրանագիտության տարբեր ոլորտների
գիտական արդիականություն ներկայացնող խնդիրները

ներկայացնելու
իրանալեզու
երկրների
քաղաքական
մտքի
զարգացման հիմնական ուղղությունները, ԻԻՀ պետական կարգն ու
կառավարման համակարգը
լուսաբանելու պարսկալեզու գրականության հիմնախնդիրները

Բ2

օգտագործելու
ժամանակակից
պարսկերենը
գործնական
աշխատանքում այդ լեզվի կիրառության գրեթե բոլոր ոլորտներում

Բ3

ներկայացնելու և բնութագրելու Իրանի էթնիկ կազմը և իրանական
կրոնական ուղղություններն ու հոսանքները
ներկայացնելու մասնագիտական գրավոր և բանավոր զեկուցումներ
մասնագիտական լեզուներով և անգլերենով

Բ4

իրականացնելու հետազոտական և գործնական աշխատանք
իրանական լեզուների, Իրանի պատմության, արդի քաղաքական
իրադրության և կրոնագիտության բնագավառներում
վերլուծելու և գնահատելու Իրանի և տարածաշրջանի երկրների միջև
քաղաքական և մշակութային հարաբերությունների ողջ համակարգը
կիրառելու ստացած գիտելիքները քաղաքական, լեզվական, գրական,
պատմական, մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում
կիրառելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական
հետազոտություններում
և
գործնական
աշխատանքում
կիրառելու
ստացած
գիտելիքները,
կարողություններն
ու
հմտությունները իրանագիտության ասպարեզում ՀՀ համար
առաջնահերթություն համարվող ոլորտներում
գործնականում կատարելու անգլերենի՝ որպես 2-րդ լեզվի
համաեվրոպական
չափանիշների
Բ2-C1
մակարդակներին
համապատասխան թեստային աշխատանքներ

Բ5
Բ6

Բ7

Բ8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու
գիտելիքները գործնականում

Գ3

Գ2

Գ4

տարբեր
աղբյուրներից
մասնագիտական
հայթայթելու, մշակելու և վերլուծելու

տեղեկատվություն
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պատրաստելու
գիտական
զեկուցումներ,
ներկայացնելու
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
տրամադրելու մասնագիտական խորհրդատվություն
բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և
մասնագիտությանն առնչվող հանրության տարբեր շրջանակների հետ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5

1.

Օտար լեզու-1

2.

Օտար լեզու-2

3.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական
տեքստերի թարգմանության հիմունքներ (պարսկերեն)
Արդի աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր
Արևելքում (Իրան)
Այսրկովկասի և Մերձավոր Արևելքի իրանալեզու
ժողովուրդներ
ԻԻՀ պետական կարգը և կառավարման համակարգը
Ժամանակակից պարսկերեն (գրավոր տեքստեր և
խոսակցական լեզու)
Պարսից գրականության հիմնահարցեր
Իրանալեզու երկրների պատմության հիմնահարցեր
Կովկասյան պարսկերեն (թաթերեն)
Քրդերեն
Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը
Հայ-իրանական լեզվական փոխառնչություններ
Եզդիականություն և ծայրահեղ շիայական հոսանքներ
Թալիշերեն
Իրանի էթնիկ-դավանական կազմը
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1603/Մ03,
1604/Մ03
1608/Մ03
1703/Մ03
1603/Մ04
1604/Մ04
1608/Մ04
1703/Մ04
2301/Մ01
1802/Մ02
1801/Մ03
1801/Մ01

Բ1

Բ2

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

+

Գ3

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

1801/Մ01

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
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+

+

+

Գ4

+

+

1801/Մ02
1801/Մ05

Գ2

+

+

1801/Մ02

1801/Մ06
1801/Մ04
1801/Մ01
1801/Մ01
1801/Մ01
1801/Մ01
1801/Մ01
1801/Մ01
1801/Մ01
1801/Մ01
1801/Մ03

Բ3

+

+

22.Իրանական մշակույթի և էթիկայի հիմունքներ
23.Մագիստրոսական թեզ

1801/Մ03
1801/Մ05

+
+
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+

+
+

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Ընդհանուր դասընթացներ
1. 1603 /Մ03

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS կրեդիտ

1604/ Մ03
1608/Մ03
1703/Մ03
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,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալելու դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,

2.

տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,

3.

ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,

2.

ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,

3.

գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
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շարադրանքը,
4.

լսելով ընկալելու և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

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

արդյունավետ օգտվելու 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) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա5. ներկայացնելու մասնագիտական գրավոր և բանավոր զեկուցումներ մասնագիտական
լեզուներով և անգլերենով,
Բ5. կիրառելու ստացած գիտելիքները քաղաքական, լեզվական, գրական, պատմական,
մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում,
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու։
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.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով՝
 մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
 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:
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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.

Khan J. U. Readings in Oriental Literature: Arabian, Indian, and Islamic. Cambridge:
Cambridge Scholars Publishing, 2015.

2.

Chin P., Koizumi Y., Reid S., and others. Academic Writing Skills, Student’s Book 1.
Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

3.

Almond I. The New Orientalists: Postmodern Representations of Islam from Foucault to
Baudrillard. London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2007.

4.

Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford
University Press, 2008.

5.

Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.

1. 1603 /Մ04

2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

1604 /Մ04
1608/Մ04
1703/04

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, ռազմավարության և մարտավարության

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերելու օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (Բ2-C1),
2. նկարագրելու միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքները և
պահանջները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում կատարելու թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարդակին համապատասխան
2. արտահայտելու մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա5. ներկայացնելու մասնագիտական գրավոր և բանավոր զեկուցումներ մասնագիտական
լեզուներով և անգլերենով,
Բ8. գործնականում կատարելու անգլերենի՝ որպես 2-րդ լեզվի համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարդակներին համապատասխան թեստային աշխատանքներ,
Գ4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.

օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,

2.

լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,

3.

լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,

4.

միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT. Longman, 2007.

2.

Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.

3.

Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
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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 Բ. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University
Press, 2011.

1.
2301/Մ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում - 6

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Գործ.-2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է


ձևավորել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն իրենց մասնագիտական ոլորտում կիրառելու
կարողություններ,



զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու
հմտություններ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. աշխատելու տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
2. աշխատելու էլեկտրոնային աղյուսակների հետ
3. կազմելու դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մշակելու հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը
5. նախագծելու և ստեղծելու տվյալների բազա
6. մշակելու պարզագույն weԲ-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. ստեղծելու հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ
8. ստեղծելու ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ6.
կիրառելու
ժամանակակից
հետազոտություններում
Գ2. տարբեր
վերլուծելու

տեղեկատվական

աղբյուրներից մասնագիտական

տեխնոլոգիաները

տեղեկատվություն
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մասնագիտական

հայթայթելու, մշակելու

և

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասերն անցկացվում են համակարգչով:

2.

Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով:

3.

Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգարք, որն անցկացվում է ստուգարքային թեստի դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ, ֆունկցիաներ,
աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:
Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, հարցումներ,
հաշվետվություններ:
Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում:
Բաժին 5. WeԲ-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն weԲ-կայքերի ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере, АСТ, 2008.

2.

И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML, Издательский дом "Питер", 2012.

3.

Основы Javascript, https://learn.javascript.ru

4.

Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013, Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014

5.

Shelly Cashman, Microsoft Office , VERMAAT, 2016:

1. 1802/Մ02

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել
ուսանողներին
գիտահետազոտական
աշխատանքի
հիմնական
հասկացություններին, գիտական հետազոտության պլանավորման հիմնական
քայլերին, գիտական ճանաչողության մեթոդներին և դրանց կիրառությանը
 աջակցել նրանց տիրապետելու արևելագիտական օբյեկտ հետազոտելու արդիական
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մեթոդներին և տեխնիկական գործիքակազմին,
 ներկայացնել արևելագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած հիմնական
մեթոդաբանական մոտեցումները և քննարկվող կոնցեպցիաները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանելու գիտահետազոտական աշխատանքի հիմնական հասկացությունները
2. Հիմնավորելու գիտական հետազոտության պլանավորման հիմնական քայլերի
հաջորդականությունն ու տրամաբանությունը.
3. Նկարագրելու արևելագիտական օբյեկտի իմացաբանական կառուցվածքը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատելու հետազոտության թեմայի արդիականությունը, ձևակերպել նպատակն ու
խնդիրները և որոշարկել հետազոտության օբյեկտն ու առարկան,
2. Ընտրելու հետազոտական նպատակին համարժեք մեթոդները և գնահատել դրանց
արդյունավետությունը,
3. Լուսաբանելու և կիրառելու արևելագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած մեթոդաբանական մոտեցումները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. փոխանցելու մասնագիտական գիտելիքը մասնագիտական և ոչ մասնագիտական
հանրությանը, աշխատելու թիմում,
2. կիրառելու գնահատման գործիքներ,

3. պլանավորելու, իրականացնելու և ներկայացնելու նախագիծ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ6.
կիրառելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում և գործնական աշխատանքում
Գ1. ձևակերպելու
գործնականում

և

լուծելու

մասնագիտական

խնդիրներ,

կիրառելու

գիտելիքները

Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները,
վարելու
գիտական
բանավեճեր,
տրամադրելու
մասնագիտական
խորհրդատվություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն։
2. Օրինակների վերլուծություն։
3. Ուղղորդվող ինքնուրույն աշխատանք։
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4. Համացանացային խմբային քննարկում
5. Ինքնագնահատման և փոխգնահատման վարժանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.


Ընթացիկ առաջադրանքների ստուգում
առաջարկների գնահատում, հարցախույզեր)



Համակցված առաջանդրանքների կատարման գնահատում ակտուալ մասնագիտական և
հետազոտական իրադրություններում (ամբողջային թեստավորում)



Փոխգնահատում



Զեկույցի (գիտական հաշվետվության) գնահատում

(ատենախոսական

և

հետազոտական

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արևելագիտական օբյեկտի կառուցվածքը, հետազոտելու արդիական մեթոդներն ու տեխնիկական գործիքակազմը,
2. Իրանագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած հիմնական մեթոդաբանական
մոտեցումները և քննարկվող կոնցեպցիաները,
3. Բուհում արևելագիտական կրթության կազմակերպման և իրականացման հիմնական սկզբունքները և մեխանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Trochim William and Donnelly James, The Research Methods Knowledge Base, Thomson Custom
Pub., 2008.
2. Страус А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория,
процедуры и техники, Москва, 2001.
3. Зеленев Е. И., Самойлов Н. А. Регионально-цивилизационный метод в востоковедных
исследованиях. // Концепции современного востоковедения. Санкт-Петербург, 2013.
4. Самойлов Н. А. Востоковедно-исторические исследования: новые теоретикометодологические подходы. // Концепции современного востоковедения. Санкт-Петербург,
2013.

Մասնագիտական դասընթացներ
1. 1801/Մ03

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.- 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակներն են՝


ներկայացնել իրանագիտության, արաբագիտության և թուրքագիտության` որպես
համալիր մասնագիտությունների ձևավորման պատմության խնդիրները, ինչպես նաև
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արևելագիտական կրթության կազմակերպման խնդիրները բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում,


ներկայացնել

իրանագիտության

բանասիրության,
գիտական

մի

ազգագրության,

արդիականություն

շարք

բնագավառների՝

քաղաքագիտության,

ներկայացնող

պատմության,

մշակութաբանության,

խնդիրները,

իրանագիտական

ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած մեթոդաբանական հիմնական մոտեցումները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու իրանագիտության՝ որպես ակադեմիական ուղղության ձևավորման
պատմական նախադրյալները և զարգացման հիմնական փուլերը,

2.

ներկայացնելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում արևելագիտական
կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վեր հանելու և վերլուծելու արևելագիտության
արդիականություն ներկայացնող խնդիրները,

տարբեր

ոլորտների

գիտական

2.

վերլուծելու իրանագիտության, ուսումնասիրության օբյեկտի իմացաբանական
կառուցվածքը և գիտության այդ ճյուղի ուսումնասիրությունների մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. վեր հանելու և վերլուծելու իրանագիտության
արդիականություն ներկայացնող խնդիրները,
Գ1. ձևակերպելու
գործնականում։

և

լուծելու

մասնագիտական

տարբեր

խնդիրներ,

ոլորտների

կիրառելու

գիտական

գիտելիքները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում
3. սեմինար-քննարկում, ռեֆերատների պատրաստում, համապատասխան գրականության
ընթերցանություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է բանավոր հարցման միջոցով։
Հարցատոմսը բաղկացած է 2 տեսական հարցից։ Կարևորվում է պատասխանի բովանդակային
կառուցվածքը, վերլուծելու և համադրելու կարողությունները։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Արևելագիտության ուսումնասիրության օբյեկտի իմացաբանական կառուցվածքը.
վեկտորային բաղադրիչները։
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Թեմա 2՝ Իրանագիտության՝ որպես ակադեմիական ուղղության ձևավորումը:
Թեմա 3՝ Իրանագիտությունը և հումանիտար գիտելիքի բնագավառները. լեզվաբանություն,
գրականագիտություն, պատմություն, կրոնագիտություն, քաղաքագիտություն:
Թեմա 4՝ Արևելագիտական կրթության կազմակերպումը բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում. արդիական մոտեցումները և մեթոդաբանական լուծումները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The History of Oriental Studies, ed. Բoard Hamilton A., Loop J., Բrill, 3 vol. 2015-2017.
2. Tavadia J. C., Indo-Iranian Studies I: A General Account of Iranistic and Other Studies, Volume 1,
Visva-Բharati, 2006.
3. Afshar I, Eslami K., Iran and Iranian studies: essays in honor of Iraj Afshar, Zagros, 1998.

1. 1801/Մ02

2. Արդի աշխարհաքաղաքական գործընթացները
Մերձավոր Արևելքում (Իրան)

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր Արևելքում



վերլուծել տրանսֆորմացիոն գործընթացները մերձավորարևելյան տարածաշրջանում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու մերձավորարևելյան գործընթացների հիմնական վեկտորները,

2.

բացատրելու և հասկանալու աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր
Արևելքում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

քննադատորեն վերլուծելու մերձավորարևելյան գործընթացները
աշխարհաքաղաքականության տեսանկյունից

2.

համեմատելու մերձավոր արևելյան պետությունների հասարակա-քաղաքական
գործընթացների արդի զարգացումներ

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

մեկնաբանելու մերձավորարևելյան գորրծընթացների արդի հիմնախնդիրները

2.

կողմորոշվելու մերձավորարևելյան արդի գործընթացներում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա2. ներկայացնելու իրանալեզու երկրների քաղաքական մտքի զարգացման հիմնական
ուղղությունները, ԻԻՀ պետական կարգն ու կառավարման համակարգը,
Բ4. վերլուծելու և գնահատելու Իրանի և տարածաշրջանի երկրների միջև քաղաքական և
մշակութային հարաբերությունների ողջ համակարգը,
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
9. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ էսսե, 5 միավոր.
10. 2-րդ ընթացիկ քննություն. ինքնուրույն աշխատանք/հետազոտություն, 5 միավոր.
11. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
որոնցից յուրաքանչյուրին տրվում է առավելագույնը 5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին բաժնում նախատեսվում է ուսումնասիրել
գործընթացները, դրանց դրսևորումները և հավանական զարգացումները։

համաշխարհային

Դասընթացի երկրորդ բաժինը նվիրված է մերձավորարևելյան առանձին պետությունների վրա
աշխարհաքաղաքական գործընթացների ուսումնասիրությանը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Halliday F., The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology,
Cambridge University Press, 2005.
2.

Anderson E., Middle East: Geography and Geopolitics, Routledge, 2013.

3.
Ehteshami A., Globalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New Rules,
Routledge, 2007.
4.
Economics and Geopolitics of the Middle East, ed Բy Richard N. Dralonge, Nova Publishers,
2008.
1. 1801/M01

4. 4ժամ/շաբ.

2. Հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական
տեքստերի ընթերցում
5. գործ.-2 ժամ
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3. 6 ECTS
կրեդիտ

6. 1-ին կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝
1. զարգացնելու ունակություններ հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից հայերեն թարգմանելու
հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստեր
2. պատրաստելու մասնագետներ պարսկերեն-հայերեն և հայերեն-պարսկերեն համաժամանակյա
թարգմանության ոլորտում
3. ծանոթացնելու հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի լեզվաոճական և
բառապաշարային առանձնահատկություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպելու
տեքստեր

հասարակական-քաղաքական

և

դիվանագիտական

բովանդակության

2. զրույց վարելու վերոնշյալ ոլորտների թեմաների շուրջ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական բնույթի գրավոր և
բանավոր տեքստեր
4. վերլուծելու
վերոնշյալ
առանձնահատկությունները

տեքստերի

քերականությունը

և

բառապաշարային

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. ներկայացնելու տարբեր ժամանակագրական և բարբառային բաժանում ունեցող
իրանական լեզուների հնչունական, բառապաշարային և քերականական
առանձնահատկությունները
2. Բ2. օգտագործելու ժամանակակից պարսկերենը գործնական աշխատանքում այդ լեզվի
կիրառության գրեթե բոլոր ոլորտներում
3. Գ4. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասընթացի թեմայով տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. դասընթացի թեմայով տեքստերի կազմում
3. ունկնդրում և համաժամանակյա թարգմանություն
4. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
– 635 –

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր
3. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր է՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի ընթերցում և գրավոր
թարգմանություն
2. հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի ունկնդրում և
թարգմանություն
3. ոլորտին առնչվող պաշտոնական փաստաթղթերի և պայմանագրերի ընթերցում,
ունկնդրում և գրավոր թարգմանություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Իրանական արդի մամուլ
Гладкова Е.Л., Семенова Е.В., Мелехина Н.В., Общественно-политический перевод.
Персидский язык, Москва, 2009.
www.irdiplomacy.ir - “Diplomasi-ye Iran” կայքէջը

1.
2.
3.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Պարտադիր

1. 1801/Մ01

2. Այսրկովկասի և Մերձավոր Արևելքի իրանալեզու
ժողովուրդներ

4. 2ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ներկայացնել Այսրկովկասում և Մերձավոր Արևելքում բնակվող իրանալեզու
ժողովուրդների աշխարհագրական տեղաբաշխումը։
տեղեկացնել նշված ժողովուրդների՝ տարածաշրջանային զարգացումներում ունեցած
դերակատարությանը
ծանոթացնել նշված ժողովուրդների պատմությանը, էթնիկական նկարագրին և
հանրալեզվաբանական իրավիճակին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնելու Այսրկովկասում և Մերձավոր Արևելքում բնակվող իրանական
ժողովուրդների պատմության և մշակույթի առանցքային դրվագներ։
մեկնաբանելու նշված ժողովուրդներին առնչվողհանրալեզվաբանականիրավիճակըև
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3.

առանձնահատկությունները։
նկարագրելու տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական գործընթացներում նշված
ժողովուրդների քաղաքական դերակատարությանը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կիրառելու հատուկ չափարոշիչներ նշված ժողովուրդների լեզվական, պատմական,
քաղաքական և ինքնության խնդիրները դիտարկելու համար։
վերլուծելու նշված ժողովուրդների էթնոգոյացման գործընթացները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ3. իրականացնելու հետազոտական և գործնական աշխատանք իրանական լեզուների, Իրանի
պատմության, արդի քաղաքական իրադրության և կրոնագիտության բնագավառներում,
Բ5. կիրառելու ստացած գիտելիքները քաղաքական, լեզվական, գրական, պատմական,
մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում, տարբերակելու իրանական արվեստի և
մշակույթի տեղն ու դերը նախաիսլամական, իսլամական և նորօրյա միջազգային արվեստների
և մշակութաբանության համատեքստում,
Բ7. կիրառելու ստացած գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները
իրանագիտության ասպարեզում ՀՀ համար առաջնահերթություն համարվող ոլորտներում,
Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություն, որի ընթացքում կիրառվում է դասավանդման արդի
մեթոդաբանություն։
2. Տեսաձայնային ուսումնական ռեսուրսների օգտագործմամբ՝ ուսանողների ներգրավում
դասապրոցեսին։
3. Էլեկտրոնային և տպագիր նյութերի ակտիվ կիրառություն դասավանդման գործընթացում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն - գրավոր աշխատանք, գնահատվում է 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր աշխատանքը պարունակում է երկու առաջադրանք, որոնցից
յուրաքանչյուրին տրվում է առավելագույնը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն - նյութի բանավոր ներկայացում, գնահատվում է 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, որոնցից
յուրաքանչյուրին տրվում է առավելագույնը 2 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` միավորների 4/4/2բաշխումով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատմաաշխարհագրական ներածություն. այս բաժնում
պատմական կտրվածքով
ներկայացվում է այն տարածքների աշխարհագրական դիրքը, տեղորոշումը և դրանց դերը
պատմական տարբեր փուլերում, որտեղ ժամանակին բնակվել և ներկայումս էլ բնակվում են
Այսրկովկասի իրանալեզու ժողովուրդները։
2. Առարկայի ուսումնասիրության պատմությունը. այս բաժնում անդրադարձ է կատարվում
մինչ այժմ այս թեմայով գոյություն ունեցած ուսումնասիրություններին, դրանց կարևորությանը
և մեթոդաբանությանը։
3. Անդրադարձ Այսրկովկասի իրանալեզու ժողովուրդներին աառանձին-առանձին. այս
բաժնում ներկայացվում է Այսրկովկասում բնակվող յուրաքանչյուր իրանական ժողովրդի
(կովկասյան պարսիկներ, թալիշներ և այլն) պատմությունը, ազգագրությունը, լեզուն և
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գրականությունը, մարդաբանությունն ու հանրալեզվաբանական իրավիճակը։
4. Արդի իրավիճակ և հիմնախնդիրներ. այս բաժնում անդրադարձ է կատարվում Այսկովկասի
իրանալեզու ժողովուրդների արդի իրավիճակներին և հիմնախնդիրներին, որոնք, կախված
տարածաշրջանի ներկայիս բարդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակից, ծառացել են այդ
ժողովուրդների առջև։ Ներկայացնելով առկա հիմնախնդիրները, կփորձենք առաջարկել
անհրաժեշտ լուծումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Clifton John M., “Do the Talysh and Tat Languages Have a Future in Azerbaijan?”, Institute of
Linguistics, University of North Dakota Session, vol. 49 (2009).
2. Clifton J., Tiessen C., Deckinga G., Lucht L. “Sociolinguistic situation of the Talysh in
Azerbaijan”, SIL International 2005. 33 p.
3. Clifton J., Tiessen C., Deckinga G., Lucht L., “Sociolinguistic Situation of the Tat and Mountain
Jews in Azerbaijan”, SIL International 2005. 54 p.
4.

Calvin, Tiessen F., “Positive orientation towards the vernacular among the Talysh of
Sumgayit”, University of North Dakota, 2003., 145 p.

5. Введение в историю и культуру талышского народа, Ереван, 2011.

1. 1801/Մ02

2. ԻԻՀ պետական կարգը և կառավարման համակարգը

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ձևավորել մասնագիտական գիտելիքներ ԻԻՀ պետական համակարգի, նրա
կառուցվածքի և կրոնապետական այս յուրօրինակ իշխանության ձևավորման ու
իրացման մեխանիզմների վերաբերյալ,



ծանոթացնել
Իրանի
իսլամական
իշխանության
կրոնափիլիսոփայական
առաքելությանը, առաջադրվող կրոնաքաղաքական խնդիրների վերաբերյալ Իմամ
Խոմեյնիի կողմից մշակված իսլամական «արդար» իշխանության մասին
հայեցակարգին,



ծանոթացնել 1979 թվականից Իրանում գործող Սահմանադրության առանձին
դրույթներին և երկրի հոգևոր, գործադիր, օրենսդիր, դատական իշխանությունների
լիազորությունները սահմանող օրենքներին բնագրի լեզվով։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ԻԻՀ պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային
առանձնահատկությունները,
2. բնութագրելու իսլամական կառավարման վերաբերյալ խոմեյնիական տեսության
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կրոնափիլիսոփայական և կրոնաքաղաքական հիմքերը,
3. թվարկելու իշխանության առանձին թևերի լիազորությունները և նրանց միջև
փոխհարաբերությունները կարգավորող հիմնական օրենքներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատելու ԻԻՀ կրոնաքաղաքական նպատակներից բխող կառուցվածքային
յուրահատկությունը,
2. բացահայտելու Իսլամական Հանրապետության ստեղծման և նրա կենսունակության
կրոնաիրավական հիմքերը և պատկերացնել հասարակություն-պետությունԱստված եռամիասնության տրամաբանությունը,
3. մեկնաբանելու ԻԻՀ Սահմանադրության և մյուս օրենքների կրոնափիլիսոփայական
և հասարաքաղաքական բնույթը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. մահմեդական աշխարհում բազմաթիվ իսլամական կառավարման համակարգեր
ունեցող երկրների շարքում տարբերակելու իսլամական իշխանության իրանական
մոդելը,
2. մասնագիտորեն մոտենալու և ճիշտ գնահատելու մեր հարևանությամբ գոյություն
ունեցող տվյալ իշխանության դերն ու նշանակությունը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա2. ներկայացնելու իրանալեզու երկրների հասարակական-քաղաքական մտքի զարգացման
հիմնական ուղղությունները, ԻԻՀ պետական կարգն ու կառավարման համակարգը
Բ4. վերլուծելու և գնահատելու Իրանի և տարածաշրջանի երկրների միջև քաղաքական և
մշակութային հարաբերությունների ողջ համակարգը
Բ5. կիրառելու ստացած գիտելիքները քաղաքական, լեզվական, գրական, պատմական,
մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում
Գ1. ձևակերպելու
գործնականում

և

լուծելու

մասնագիտական

խնդիրներ,

կիրառելու

գիտելիքները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, որի ընթացքում ուսանողը ստանում է տեսական գիտելիքներ թեմայի և
նրան առնչվող աղբյուրների վերաբերյալ,
2. բնագիր տեքստերի ընթեցում
3. սեմինար քննարկումներ թեմայի շուրջ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն, բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Վելայաթ-ե ֆաղիհի և հոգևոր առաջնորդի ինստիտուտը, որպես իսլամական արդար
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իշխանության կազմակերպման գլխավոր երաշխիք։

Թեմա 2՝ ԻԻՀ Սահմանադրությունը և նրա բովանդակային առանձնահատկությունները։
Թեմա 3՝ ԻԻՀ-ի պետական կառուցվածքը և հիմնական առանձնահատկությունները։
Թեմա 4՝ Օրենսդիր իշխանությունը և նրա հիմնական լիազորություններն ու խնդիրները։
Թեմա 5՝ Գործադիր իշխանությունը և նրա հիմնական լիազորություններն ու խնդիրները։
Թեմա 6՝ Դատական իշխանությունը և նրա հիմնական լիազորություններն ու խնդիրները։
Թեմա 7՝

Այլ իշխանական կառույցներ, որոնք դուրս են ռահբարի և եռաթև իշխանական
համակարգից։

Թեմա 8՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Իրանի իրավական համակարգում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Բայբուրդյան Վ., Իրանի Պատմություն, ՀԳԱԱ ԱԻ, Երևան, 2005։

2.

Алиев Салех Мамедогли; История Ирана XX века, М., ИВ РАН, 2004.

3.

Abbas Manuchehri; “Nezam-e siyasi-e Iran”, KetaԲ-e Iran. Markyaz-e motaleat-e farhangi-Bein
ol-mellali, 279s., Tehran: 1381/2002.

4.

Ghanun-e asasi-ye jomhuri-ye eslami-ye Iran, 125 s., Tehran, 1384/2006.

5.

Saeid Mahdi Kamalan; Majmue-ye ghavanin va moghararat-e niruha-ye mosallah; 624s.,
1394/2016.

1. 1801/Մ03

2. Իրանական մշակույթի և էթիկայի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողներին իրանական մշակույթին,
 Ծանոթացնել իրանական մշակույթից չտարանջատվող իրանական էթիկայի
հիմունքներին,
 Ներկայացնել արդի Իրանի մշակութային դրսևորումները և դրանց դերը հասարակական
կյանքի տարբեր ոլորտներում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Նկարագրելու իրանական մշակույթի պատմությունը։



Ներկայացնելու իրանական մշակույթի տարբեր դրսևորումները ըստ էթնիկ և
տարածաշրջանային առանձնահատկությունների։



Պարզաբանելու իրանական մշակույթի ազդեցությունը համաշխարհային մշակույթի և
արվեստի հարթակում։
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Ճանաչելու իրանական արվեստը, էթիկան, կրոնական և ազգային արարողությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Վերլուծելու բուն իրանական մշակութային էլեմենտները և հասկանալու դրանց
տարբերությունը արաբական արվեստի և մշակույթի հետ



Կիրառելու իրանական մշակույթին առանձնահատուկ հասարակական նորմերը և
հաղորդակցման ոճը (իրանական էթիկան)։



Հասկանալու և վերլուծելու իրանական կինոյի, թատրոնի, ժամանակակից արվեստի
տեղն ու դերը նորագույն ժամանակաշրջանում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Վեր հանելու և քննելու իրանական մշակույթի արդի հիմնախնդիրները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ5. Կիրառելու ստացած գիտելիքները քաղաքական, լեզվական, գրական, պատմական,
մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում, տարբերակելու իրանական արվեստի և
մշակույթի տեղն ու դերը նախաիսլամական, իսլամական և նորօրյա միջազգային արվեստների
և մշակութաբանության համատեքստում։
Գ3. Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները,
վարելու
գիտական
բանավեճեր,
տրամադրելու
մասնագիտական
խորհրդատվություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


Դասախոսություն



Ակտիվ, ազատ և հետաքրքիր քննարկումներ ու երկխոսություններ



Տեսաձայնային նորագույն տեխնիկաների կիրառում, այդ թվում կարճամետրաժ կինոների
դիտում (օրիգինալ լեզվով, այս դեպքում՝ պարսկերեն)




Սեմինարներ
Այցելություն իրանական արվեստի ցուցադրությունների կամ կինոների, եթե այդպիսիք
առկա են տվյալ կիսամյակի ընթացքում։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. Քննությունն անցկացվում է գրավոր (20 միավոր, 5 հարց՝չորսական
միավորով): Ուսանողն առաջադրված թեմաների վերաբերյալ պետք է մանրամասն շարադրի
իր մտքերը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իրանական մշակույթի ձևավորումը, դրա էությունը և առանձնահատկությունները, հին
իրանցիների մշակութային ժառանգությունները։
2. Նախաիսլամական Իրանի մշակութային առանձնահատկություններ։
3. Հետիսլամական շրջանի Իրանի մշակութային առանձնահատկությունները։
4. Իրանական արվեստ տարբեր դրսևորումները։
5. Իրանի մշակութային, հասարակական և կրոնական ավանդույթները։
6. Իրանական մշակույթի արդի հիմնախնդիրները։
7. Կանայք իրանական մշակույթի հարթակում։
8. Հայերի դերը իրանական մշակույթի բարգավաճման մեջ։
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9. Իրանական էթիկայի հիմունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Axworthy, M. (2007) Iran. Empire of the Mind. A History from Zoroaster to the Present Day.
London.
2. Davaran, F. (2010) Continuity in Iranian Identity. London.
3. Stierlin, H. (2012) Thames and Hudson. Persian Art and Architecture. London

1. 1801/Մ04

2.Իրանալեզու երկրների պատմության հիմնահարցեր

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ, սեմինար –2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ, 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացինպատակներն են՝




հաղորդել իրանալեզու երկրների պատմության կարևորագույն հիմնահարցերը
ծանոթացնել իրանալեզու երկրների պատմության կարևոր և բախտորոշ դրվագներին
օգնել ուսանողներին պատկերացում կազմելու իրանալեզու երկրների քաղաքական և
պատմական նշանակալի դեպքերին և իրադարձություններին։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնելու իրանալեզու երկրների պատմության կարևորագույն դրվագներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Վերլուծել իրանալեզու երկրների քաղաքական պատմության կարևորագույն անցքերը։
Գնահատելու իրանալեզու երկրների պատմության կարևորագույն
իրադարձությունների յուրահատակությունները
Ի մի բերելու և հարաբերելու իրանալեզու երկրների պատմական ընդհանությունները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Կատարել հետազոտական աշխատանք պատմության ոլորտում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այսծրագրիհաջողավարտինուսանողնունակկլինի.
Ա2. ներկայացնելու իրանալեզու երկրների քաղաքական մտքի զարգացման հիմնական
ուղղությունները, ԻԻՀ պետական կարգն ու կառավարման համակարգը,
Բ3. իրականացնելու հետազոտական և գործնական աշխատանք իրանական լեզուների, Իրանի
պատմության, արդի քաղաքական իրադրության և կրոնագիտության բնագավառներում
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները,
վարելու
գիտական
բանավեճեր,
տրամադրելու
մասնագիտական
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խորհրդատվություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. տեսաֆիլմի ներկայացում
3. բանավեճ-քննարկում
4. ինքնուրույն հետազոտություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջին բաժնում ներկայացվումեն Իրանի պատմության կարևորագույն դրվագները,
ինչպիսիք են՝ երկրի հելլենականացումը և դրա նշանակությունը, իսլամի ներթափանցումը
Իրան, Իրանում տեղի ունեցած իսլամական հեղափոխությունը և դրա ազդեցությունը Իրանի
հետագա պատմության վրա։
Երկրորդ բաժնում ներկայացվում են աֆղանական պետության ձևավորման պատմությունը,
իրանա-աֆղանական պատերազմը և դրա ազդեցությունը երկու երկրների հետագա
պատմության վրա, 20-21րդ դարերի Աֆղանստանի պատմության կարևորագույն դրվագները։
Երրորդ բաժնում ներկայացվում են «տաջիկ» էթնոնիմի ծագման պատմությունը,
Սամանյանների պետության պատմության կարևորագույն դրվագները, տաջիկաբնակ
տարածքների
խորհրդայանացումը,
Տաջիկստանի
անկախության
ձեռքբերումը
և
քաղաքացիական պատերազմի պատմությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Abrahamian E, History of modern Iran, Cambridge University Press, 2008.
2. Nourzhanov K., Bleuer C., Tajikistan: A Political and Social History, Australian National
University, Canberra, 2013.
3. Gregoryan V., The Emergence of Modern Afghanistan, Stanford University Press 2013.

1. 1801/Մ05
4. 4 ժամ/շաբ.

2.Ժամանակակից պարսկերեն (գրավոր տեքստեր և
խոսակցական լեզու)
5. դաս. – 2 ժամ, գործ. – 2 ժամ
– 643 –

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գրանանային կիսամյակ
7. Երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից պարսկերեն լեզվին
 Ծանոթացնել ներկայումս հասարակության մեջ կիրառվող խոսակցական պարսկերենին


Ներկայացնել արդի Իրանի գրական ժառանգությունը, քննարկել դրանց լեզուն և ոճային
առանձնահատկությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Հաղորդակցվել սահուն պարսկերենով։



Տիրապետել Թեհրանի ակցենտին։



Տարանջատել խոսակցական և գրական պարսկերենի առանձնահատկությունները։



Կարդալ տեքստեր և ծանոթանալ նորագույն ժամանակաշրջանի գրական գործերին,
վերլուծել տեքստերը։



Հասկանալ մամուլի, գրական, խոսակցական պարսկերենի ոճային
առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Կիրառել պարսկերենը ամենօրյա խոսակցական մակարդակում և սահուն
հաղորդակցվել։



Ճանաչել ժամանակակից պարսկերենի առանձնահատկությունները:



Հասկանալու, վերլուծելու և թարգմանելու ժամանակակից պարսկերենով գրված
տեքստերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Վեր հանելու և քննելու գեղարվեստական տեքստերի լեզվական
առանձնահատկությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Ներկայացնելու տարբեր իրանական լեզուների հնչունական, բառապաշարային և
քերականական առանձնահատկությունները, այդ թվում ժամանակակից պարսկերենի
առանձնահատկությունները հիմնվելով՝ պարսկերեն գրավոր տեքստերի վրա։
Բ2. Օգտագործելու ժամանակակից պարսկերենը գործնական աշխատանքում այդ լեզվի
կիրառության գրեթե բոլոր ոլորտներում
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Ակտիվ, ազատ և հետաքրքիր քննարկումներ ու երկխոսություններ
3. Տեսաձայնային նորագույն տեխնիկաների կիրառում, այդ թվում կարճամետրաժ կինոների
դիտում(օրիգինալ լեզվով, այս դեպքում՝ պարսկերեն)
4. Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն. Քննությունն անցկացվում է գրավոր( 5 միավոր, 5 հարց՝մեկական
միավորով): Ուսանողն առաջադրված թեմաների վերաբերյալ պետք է մանրամասն շարադրի
իր մտքերը:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Քննությունն անցկացվում է բանավոր ( 5 միավոր, 5 հարց՝մեկական
միավորով): Ուսանողն առաջադրված թեմաների վերաբերյալ պետք է մանրամասն շարադրի
իր մտքերը:
Եզրափակիչ քննություն. Քննությունն անցկացվում է գրավոր (10 միավոր, 5 հարց՝ երկուական
միավորով)։ Ուսանողն առաջադրված թեմաների վերաբերյալ պետք է մանրամասն շարադրի
իր մտքերը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ժամանակակից պարսկերենի հիմունքները։
2. Ստանդարդ պարսկերենի ստեղծման պատմությունը։
3. Խոսակցական և գրավոր պարսկերենի առանձնահատկությունները։
4. Գեղարվեստական տեքստերի ընթերցում։
5. Գեղարվեստական տեքստերի թարգմանություն։
6. Բանավոր խոսակցություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 6831 ، تهران، نشر معین، قصه های مجید،مرادی کرمانی هوشنگ
2. 6831 ، تهران، نشر مرکز، سه کتاب،زویا پیرزاد
3. 6832 ، تهران، نشر کتاب هرمس، زبان فارسی معیار،ناصرقلی سارلی

1. 1801/Մ06

2. Պարսից գրականության հիմնահարցեր

4. 2ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակներն են՝

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.- 2 ժամ
7. առանց ընթացիկ քննություն



ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից իրանական գրականության զարգացման
հիմնական ուղղությունները,
 մատնանշել այն խնդիրերը, որոնք նախընտրում են ժամանակակից հեղինակներին,
 ծանոթացնել հասարակության կյանքն արտացոլելու գրականության նախընտրած
մեթոդներին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու գրականության առջև ծառացած խնդիրները

2.

նկարագրելու դասական և ժամանակակից գրականությունների ժառանգորդական
կապը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերլուծելու գրական ստեղծագործություններում
ոճապատկերային հնարքները,

2.

կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գրական տեքստերի վելուծման ասպարեզում,
– 645 –

կիրառված հերոսակերտման

և

3.

օգտագործելու ստացած գեղագիտական հմտությունները հայ-իրանական գրական
առնչակցությունների սերտացման ասպարեզում,

4.

կիրառելու մասնագիտական հմտությունները, վեր հանելու այն ընդհանրությունները,
որոնք առկա են դրկից ժողովուրդների գրական մշակույթում:

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

վերլուծելու գրական-այլաբանական տեքստերը և մեկնաբանելու դրանք,

2.

աշխատելու գրական ստեղծագործությունների թարգմանության ոլորտում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3. լուսաբանելու պարսկալեզու գրականության հիմնախնդիրները
Բ5. կիրառելու ստացած գիտելիքները քաղաքական, լեզվական, գրական, պատմական,
մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում, տարբերակելու իրանական արվեստի և
մշակույթի տեղն ու դերը նախաիսլամական, իսլամական և նորօրյա միջազգային արվեստների
և մշակութաբանության համատեքստում
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները,
վարելու
գիտական
բանավեճեր,
տրամադրելու
մասնագիտական
խորհրդատվություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական պարապմունքներ
3. գրական տեքստերի ընթերցում, վերլուծում և քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն - գրավոր աշխատանք, գնահատվում է 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր աշխատանքը պարունակում է երկու առաջադրանք, որոնցից
յուրաքանչյուրին տրվում է առավելագույնը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն - նյութի բանավոր ներկայացում, գնահատվում է 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, որոնցից
յուրաքանչյուրին տրվում է առավելագույնը 2 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, որոնցից յուրաքանչյուրին տրվում է
առավելագույնը 5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դասական շրջանի գրականության հիմնահարցեր. այս բաժնում ներկայացվում է դասական
գրականությանը բնութագրական բարոյախրատականության, արդար տիրակալի և կատարյալ
մարդու թեման։
2. Ժամանակակից գրականության հիմնահարցեր բաժնում կարևորվում է դասական
գրականության մշակած ավանդույթի շարունակման, իրանական առասպելների
վերաիմաստավորման, ինչպես նաև արդի հասարակական խնդիրների արծարծման թեման։
3. Ոճագիտություն և գեղագիտություն. այս բաժնում ուսումնասիրվում են դասական
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գրականության ոճապատկերային համակարգի՝ արդի գրականությունում գործածման,
գեղեցիկի նորօրյա ընկալման խնդիրները։
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.

Михайличенко Б.С. Проблемы литературоведения: теория литературы. Монография. Самарканд: СамГУ, 2009. - 182 с.
Безруков А. Н. Введение в литературоведение, Бирск, 2009, 180 с.
Ахмад Тамимдари, История персидской литературы, Петербург, 2007, - 253 с.
2234 سیروس شمیسا سبکشناسی؛ تهران
2223 سیروس شمیسا انواع ادبی تهران

2.
3.
4.
5.

Կամընտրական

1. 1801/Մ01

2. Թալիշերեն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ. - 2 ժամ

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝





ուսանողներին ներկայացնել թալիշերենի հնչյունական համակարգը՝ համեմատելով
դրա առանձնահատկությունները ժամանակակից պարսկերենի և իրանական այլ
լեզուների հնչյունական համակարգերի հետ,
ծանոթացնել թալիշերենի հիմնական բառաֆոնդին, քերականական համակարգին,
ձևաբանական ու շարահյուսական առանձնահատկություններին,
ձևավորել թալիշերեն բնագրեր թարգմանելու և վերլուծելու կարողություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրելու թալիշերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները,
տարբերակելու թալիշերենի հիմնական բառաֆոնդի բնիկ և փոխառյալ բառերը,

2.

հասկանալու թալիշական բարբառների միջև առկա հնչյունական, բառապաշարային և
ձևաբանական տարբերությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կազմելու նախադասություններ թալիշերենով,

2.

կարդալու, թարգմանելու և վերլուծելու թալիշերեն բնագրեր:

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

կատարելու հետազոտական աշխատանք թալիշերենի բարբառների միջև առկա
հնչյունական, բառապաշարային և ձևաբանական տարբերությունների շուրջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու տարբեր իրանական լեզուների հնչունական, բառապաշարային և
քերականական առանձնահատկությունները:
Բ3. իրականացնելու հետազոտական և գործնական աշխատանք իրանական լեզուների, Իրանի
պատմության, արդի քաղաքական իրադրության և կրոնագիտության բնագավառներում:
3. Գ1. ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ լեզվի ուսումնասիրության պատմության, բարբառային բաժանման,
աշխարհագրական տարածվածության վերաբերյալ,
2. գործնական պարապմունքներ՝ տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն,
նախադասությունների վերլուծություն,
3. ուսանողների կողմից հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն
քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.գրավոր աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Թալիշերենի հնչյունական համակարգը: Թեմա 2՝ Թալիշերենի տեղը իրանական
լեզուների համակարգում: Թալիշերենի աշխարհագրական տարածվածությունը: Թեմա 3՝
Թալիշերենի բարբառային բաժանումը: Թեմա 4՝ Հիմնական բառաֆոնդ Թեմա 5՝ Գոյական
անուն: Թեմա 6՝ Բայ-հանգույց: Թեմա 7` Ածական անուն: Թեմա 8՝ Բայի քերականական
կարգը: Թեմա 9՝ Թվական անուն: Թեմա 10՝ Դերանուններ: Թեմա 11՝ Հրամայական եղանակ:
Թեմա 12՝ Ներկա ժամանակ: Թեմա 13՝ Ապառնի ժամանակաձև: Թեմա 14` Պատճառական
բայեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.
3.

Paul, D., A comparative dialectical description of Iranian Taleshi, a thesis submitted to the
University of Manchester for the degree of Phd in the Faculty of Humanity, School of
languages, linguistics and cultures, 2011, 466pp.
Ավչյան, Հ., Հայերենի և թալիշերենի Անբարանի բարբառի միջև ձևաբանական մի
ընդհանրության շուրջ //Էջմիածին, Ս. Էջմիածին, 2016, փետրվար, էջ 106-109:
Ավչյան, Հ., Տաբու և այլասացություն։ Թալիշերենի Անբարանի բարբառի
բառապաշարում «գայլ» և «օձ» բառերի ստուգաբանական քննություն // Կանթեղ, հտ. 4
(65), Երևան, 2015, էջ 47-53.
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1. 1801/Մ01

2. Կովկասյան պարսկերեն (թաթերեն)

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

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. գործ. - 2 ժամ
7. 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝





ուսանողներին ծանոթացնել կովկասյան պարսկերենի աշխարհագրական տարածման
սահմաններին,
լեզվի
բարբառներին,
բարբառային
բաժանման
հիմնական
սկզբունքներին,
հնչյունական,
քերականական
և
բառային
առանձնահատկություններին,
նաև
դասական
պարսկերենի
հետ
ունեցած
ընդհանրություններին,
նկարագրել և վերլուծել կովկասյան պարսկերենի տեղի հարցը իրանական լեզուների
համակարգում` ըստ լեզվի պատմահամեմատական քննության,
սահմանել և բացատրել այն տիպաբանական ընդհանրությունները, որոնք կովկասյան
պարսկերենը կիսում է տարածաշրջանի ոչ իրանական լեզուների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կովկասյան պարսկերենի հնչյունական, քերականական և բառային
հիմնական առանձնահատկությունները:
2. նկարագրելու այդ լեզվի բարբառային բաժանման հիմքում ընկած հիմնական
տարբերակիչները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարելու կովկասյան պարսկերենով տեքստերի հնչյունաբանական, ձևաբանական և
բառաքննական վերլուծություն պատմահամեմատական և տիպաբանական քննության
մեթոդների կիրառմամբ:
2. վերլուծելու կովկասյան պարսկերենի բարբառների միջև առկա տարբերակիչ
հատկանիշների գոյացման պատճառները և սահմանելու դրանց պատմական հիմքերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. իրականացնելու պատմահամեմատական
լեզվական խնդիրների շուրջ :

և

տիպաբանական

հետազոտություն

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու տարբեր իրանական լեզուների հնչունական, բառապաշարային և
քերականական առանձնահատկությունները:
Բ3. իրականացնելու հետազոտական և գործնական աշխատանք իրանական լեզուների, Իրանի
պատմության, արդի քաղաքական իրադրության և կրոնագիտության բնագավառներում:
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական և մասնագիտությանն առնչվող
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հանրության տարբեր շրջանակների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, թեմայի բանավոր ներկայացում,
2. գործնական աշխատանք՝
բառաքննական վերլուծություն,

տեքստերի

ընթերցում,

հնչյունական,

ձևաբանական

և

3.սեմինար-քննարկում, ռեֆերատների պատրաստում, համապատասխան գրականության
ընթերցանություն, դրանցում առկա հիմնական հարցադրումների գրավոր համառոտ
նկարագրում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննություն: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 2
տեսական, 1 գործնական` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Չափանիշները՝ պատասխանի
բովանդակային
կառուցվածքը,
ընդգրկվածությունը,
բնագրերի
ընթերցանության,
թարգմանության ու վերլուծության կարողությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջին մաս`
Կովկասյան
պարսկերենի
հիմնական
հնչյունական
առանձնահատկությունների
նկարագրություն, որի հիմնական նպատակն է ներկայացնել լեզվի հնչյունական այն
առանձնահատկությունները, որոնցով այն տարբերակվում է իրանական լեզուների
հարավարևմտյան ճյուղի մյուս լեզուներից: Դասընթացի այս բաժնում պարզաբանվում և
վերլուծվում են այդ առանձնահատկությունների ձևավորման ժամանակաշրջանի խնդիրը և
առաջացման հիմքում ընկած պատճառները:
Երկրորդ մաս`
Կովկասյան
պարսկերենի
քերականական
համակարգի
ներկայացում,
առանձնահատկությունների, պարսկերենից տարբերակող հատկանիշների, բարբառային
տարբերությունների համալիր վերլուծություն պատմահամեմատական և տիպաբանական
քննության մեթոդների կիրառմամբ:
Երրորդ մաս`
Բառային և տեքստային աշխատանք, որի շրջանակներում ուսանողը կտիրապետի լեզվի
գրավոր խոսքին տեքստային ընթերցանությունների և բառային աշխատանքի միջոցով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

4.

Грюнберг А., Язык североазербайджанских татов, Ленинград, 1963, 208 стр.
Грюнберг А., Давыдова Л., Татский язык, Основы иранского языкознания. Новоиранские
языки: западная группа, прикаспийские языки, Москва, 1982, стр. 231- 286.
Миллер Б.,Таты, их расселение и говоры, Известия Об-ва обслед. и изучения
Азерайджана,
вып.
VIII,
Баку,
Издание
Общества
Обследования
и
ИзученияАзербайджана, 1929, 44 стр.
Clifton, J., Deckinga, G., Lucht, L., Tiessen, C., Sociolinguistic situation of the Tat and
Mountain Jews in Azerbaijan, SIL Electronic Survey Report, 2005, 54pp.

1. 1801/Մ01

2. Հայ-իրանական լեզվական փոխառնչակցություններ
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3. 3 ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է


ներկայացնել և վերլուծել հայ-իրանական լեզվական փոխառնչակցությունները
պատմական կտրվածքով՝ ներառելով հին իրանական լեզվադարաշրջանից մինչև
ժամանակակից կենդանի իրանական լեզուների և բարբառների հետ հայերենի ունեցած
շփումները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


նկարագրելու հայերենի և իրանական լեզուների շփման գործընթացը,



պարզաբանելու լեզվական շփումների և առնչակցությունների ազդեցության
սահմանները,



ձևակերպելու ոլորտում առկա հիմնախնդիրները և առաջարկելու դրանց
լուծումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու լեզվական շփումների արդյունքում ի հայտ եկած առնչակցությունները,



կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները լեզվական տեքստերի վերլուծության
ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


օգտագործելու հայերենի ընձեռած նյութը իրանական լեզուների պատմության
խրթին հարցերի լուսաբանման համար։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. վեր հանելու և վերլուծելու իրանագիտության տարբեր ոլորտների գիտական
արդիականություն ներկայացնող խնդիրները:
Բ5. կիրառելու ստացած գիտելիքները քաղաքական, լեզվական, գրական, պատմական,
մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում, տարբերակելու իրանական արվեստի և
մշակույթի տեղն ու դերը նախաիսլամական, իսլամական և նորօրյա միջազգային արվեստների
և մշակութաբանության համատեքստում:
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունքներ, վարժություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ քննություն – բանավոր ներկայացում՝ գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայերենի և իրանական լեզուների փոխառնչակցությունները հին իրանական
լեզվադարաշրջանում. այս բաժնում ներկայացվում են հայերենի ունեցած լեզվական
փոխառնչակցությունները հին իրանական լեզվադարաշրջանում վկայված լեզուների,
մասնավորապես՝ հին պարսկերենի, մարերենի և սկյութերենի հետ։ Քննարկվում են
նշված լեզուներից հայերեն անցած ուղղակի և միջնորդավորված փոխառությունները,
նաև բառային և քերականական պատճենումները։
2. Հայերենի և իրանական լեզուների փոխառնչակցությունները միջին իրանական
լեզվադարաշրջանում. այս բաժնում վերլուծվում են հայերենի լեզվական կապերը միջին
իրանական

լեզուների,

ալաներենի

հետ,

մասնավորապես՝

ներկայացվում

են

միջին

նշված

պարսկերենի,

լեզուներից

պարթևերենի

հայերենում

և

վկայված

փոխառությունների ոլորտների, ժամանակաշրջանի, շփման հիմնական գոտիների
խնդիրները։
3. Հայերենի

և

իրանական

լեզուների

փոխառնչակցությունները

նոր

իրանական

լեզվադարաշրջանում. այս բաժնում քննարկվում և վերլուծվում են նոր իրանական
լեզուներից
միջին
և
նոր
հայերենի
կատարած
փոխառությունների
առանձնահատկությունները, ներկայացվում են նոր իրանական փոխառությունները
հայերենի

բարբառներում։

Տրվում

է

իրանական

լեզուներում

հայկական

փոխառությունների ամբողջական պատկերը, ներկայացվում են այն տիպաբանական
ընդհանրությունները, որոնք կիսում է հայերենը Անդրկովկասի և Ղարադաղի
իրանական լեզուների հետ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Լ., Հայ-իրանական նոր ստուգաբանություններ, Երևան, Վան-Արյան,
2005։
2. Russell J. R., Armenian and Iranian Studies, Armenian Heritage Press, 2004.
3. Bakker R., Matras Y., Contact languages. A comprehensive Giude, De Gruyter, 2013.

1. 1801/Մ01

2. Քրդերեն

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5.գործ. – 2 ժամ

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝


ներկայացնել քրդերենի տարածման աշխարհագրական արեալը, քրդերենի
բարբառային բաժանումը և դրա սկզբունքները:
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ուսանողներին ներկայացնել քրդերենի քերականության և բառային հիմնական ֆոնդի
համապարփակ պատկերը:
 ուսանողների մոտ ձևավորել քրդերեն տեքստեր կարդալու, ընկալելու, թարգմանելու
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու քրդերենի տարածման աշխարհագրական արեալը, քրդերենի
բարբառային բաժանման սկզբունքները:



սահմանելու քրդերենի տեղը այլ իրանական լեզուների շարքում:



թվարկելու քրդերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառելու քրդերենի քերականության կանոններն ու բառային հիմնական ֆոնդը:



կարդալու, ընկալելու, թարգմանելու քրդերեն պարզ տեքստեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


ստեղծված հիմքի վրա զարգացնելու լեզվի իմացությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Ներկայացնելու տարբեր իրանական լեզուների հնչունական, բառապաշարային և
քերականական առանձնահատկությունները:
Բ3. Իրականացնելու հետազոտական և գործնական աշխատանք իրանական լեզուների, Իրանի
պատմության, արդի քաղաքականիրադրության և կրոնագիտության բնագավառներում:
Գ1.ձևակերպելու և լուծելու մասնագիտական խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
գործնականում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Քրդերենի քերականական իրողությունների ներկայացում:
2.Ուսանողի կարդացած և յուրացրած նյութի քննարկումներ, հարցուպատասխան:
3.Տեքստերի ընթերցում և թարգմանություն, վարժությունների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, որոնցից յուրաքանչյուրին տրվում է
առավելագույնը 5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Քրդերնի բարբառներն ու խոսվածքները: Քրդերենը պատկանում է իրանական լեզուների
հյուսիս արևմտյան ենթաճյուղին: Քրդական բարբառները բաժանվում են 3 խմբի՝հյուսիսային,
կենտրոնական և հարավային: Ընդունված է հյուսիսային բարբառախումբը կոչել կուրմանջի,
հարավայինն ու կենտրոնականը միասին վերցրած՝սորանի:
2. Քրդերենի ձևաբանությունը: Դասընթացի այս բաժնում ներկայացվում են քրդերենում խոսքի
մասերը, դրանց առանձնահատկությունները, քրդերենի տարբեր բարբառներում ու
խոսվածքներում դրանց ընդհանրությունները, տարբերությունները, ինչպես նաև
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տարամիտման պատճառները:
3.Քրդերենի շարահյուսությունը: Դասընթացի այս հատվածում ուսումնասիրվում են
քրդերենում բառերի կապակցությունը, բառակապակցություններն ու նախադասությունները:
Ուսանողներին է ներկայացվում նաև քրդերենի տարբեր խոսվածքներում շարահյուսական
միավորների կիրառման որոշակի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Thackston W. M., Kurdish Kurmanji, A Referrence with Selected Readings, unpublished
manuscript: electronic version retrieved from
https://www.fas.harvard.edu/~iranian/Kurmanji/kurmanji_1_grammar.pdf(accessed 20.02.2015).
2. Paul Ludwig, Kurdisch Wort für Wort, Bielefeld, 2010.
3. Kurmanji Kurdish For the Beginners, Harvard Faculty of Arts and Sciencies, Zaningeha Kurdistane
Ya Azad, 2008.
4. Blau J., Barak V., Manuel de kurde. Kurmancî, Paris, 2003.
5. Todd Terry Lynn, A Grammar of Dimili (Also Known as Zaza), Stockholm, 2002.
6. Ամրյան Թ., Քրդերեն։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2016:
1. 1801/Մ01

2. Եզդիականություն և ծայրահեղ շիայական հոսանքներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացինպատակն է՝


ծանոթացնել եզդիական կրոնի առանձնահատկությունների, դրա ուսումնասիրման
սկզբնավորման և զարգացման պատմության հետ
 վեր հանել եզդիականության արդի գիտական հիմնախնդիրները
 տալ ընդհանուր տեղեկատվություն Մերձավոր Արևելքի ծայրահեղ շիայական աղանդների
մասին
 ցույց տալ ծայրահեղ շիայական հոսնանքերի դերը տարածաշրջանի քաղաքական
գործընթացներում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պարզաբանելու եզդիականության և շիայական հոսանքների տեղը այլ կրոնների ու
վարդապետությունների շարքում
ներկայացնելու դրանց ձևավորման ու զարգացման ուղիներն ու պատմությունը։
տարբերակելու կրոնական հոսանքները՝ ըստ իրենց գաղափարական հենքի։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծելու ներկայումս գոյություն ունեցող շիայական հոսանքների կրած գաղափարական
փոփոխությունները։
վերլուծություններ կատարելու աշխարհաքաղաքական գործընթացներում դրանց դերի ու
մասնակցության շուրջ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վեր հանելու և քննելու եզդիականության և շիայական հոսանքների արդի հիմնախնդիրները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Այսծրագրիհաջողավարտինուսանողնունակկլինի.
Ա4. ներկայացնելու և բնութագրելու Իրանի էթնիկ կազմը և իրանական կրոնական
ուղղություններն ու հոսանքները
Բ5. կիրառելու ստացած գիտելիքները քաղաքական, լեզվական, գրական, պատմական,
մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում, տարբերակելու իրանական արվեստի և
մշակույթի տեղն ու դերը նախաիսլամական, իսլամական և նորօրյա միջազգային արվեստների
և մշակութաբանության համատեքստում
Գ2. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթելու, մշակելու և
վերլուծելու
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. ակտիվ երկխոսությունը որպես քննարկման և առարկայի յուրացման արդյունավետ մեթոդ։
3. Տեսաձայնային ուսումնական ռեսուրսների օգտագործմամբ՝ ուսանողների ներգրավումը
դասապրոցեսին։
4. Ուսանողի կարդացած և յուրացրած նյութի քննարկումներ, հարցուպատասխան:
5.Սեմինար պարապմունքներ:
6. Էլեկտրոնային և տպագիր ռեսուրսներին ակտիվ կիրառում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
12. 1-ին ընթացիկ քննություն - գրավոր աշխատանք, գնահատվում է 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր աշխատանքը պարունակում է երկու առաջադրանք, որոնցից
յուրաքանչյուրին տրվում է առավելագույնը 2 միավոր:
13. 2-րդ ընթացիկ քննություն - նյութի բանավոր ներկայացում, գնահատվում է 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, որոնցից
յուրաքանչյուրին տրվում է առավելագույնը 2 միավոր:
14. Եզրափակիչ քննություն - բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, որոնցից յուրաքանչյուրին տրվում է
առավելագույնը 5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Եզդիականության ձևավորումը Հյուսիսային Իրաքի տարածքում, դրա էությունը, տեղը այլ
կրոնական համակարգերի ու վարդապետությունների շարքում:
2. Եզդիականության ուսումնասիրման պատմությունը. եվրոպական, հայկական ու ռուսական
սկզբնաղբյուրների նյութի քննում:
3. Եզդիականության արդի հիմնախնդիրները:
4. Ընդհանուր ակնարկ ծայրահեղ շիայական աղանդների ձևավորման վերաբերյալ, դրանց
ներկայիս վիճակը
5. Առարկայի ուսումնասիրության պատմությունը
6.Անդրանդարձ յուրաքանչյուր աղանդին առանձին (ահլ-է հաղղ, ալեվիներ, նուսայրիներ,
շաբաքներ և այլն)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ԱվդալԱ., Եզդի քրդերի հավատալիքները, Երևան, 2006:
2. Açıkyıldız B., The Yezidis. The History of a Community, Culture and Religion, London, 2010.
3. Mustafa Dehqan, An Ahl-i Haqq Kurdish Folio on the Music, Wiener Zeitschrift für die Kunde
des Morgenlandes, vol. 101, 2011, pp. 69-74.
4. Rahim Farrokhnia and Haghighi Reza, Belief System of Sahneh Ahl-e-haq Sect of Iran,
Anthropologist, 12(2), 87-93, 2010.
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1. 1801/Մ01

2. Իրանի էթնիկ և դավանական կազմը

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 4 ժամ

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են՝


Ծանոթացնել ուսանողներին Իրանում առկա էթնիկական և դավանական իրավիճակին:



Ներկայացնել

Իրանի

էթնիկ

դավանական

հիմնական

խմբերի

առանձնահատկությունները:


Խթանել Իրանի էթնիկ դավանական իրավիճակը վերլուծելու կարողություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու Իրանի էթնիկ դավանական իրավիճակը՝ ընդհանուր գծերով



հատկանիշներով:
պարզաբանելու Իրանի էթնիկ դավանական քաղաքականության
յուրահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Գնահատել Իրանի էթնիկ-քաղաքական իրավիճակը:



Վերլուծել էթնիկ դավանական հիմնական հատկանիշները, որոնք բնորոշ են
Իրանին:



Վերլուծել ներկայիսԻրանի տարածքում բնակվող ցեղերի ու ժողովուրդների կրոնադավանական կազմը:



վերլուծելու Իրանի էթնիկ դավանական իրավիճակի առանցքային հիմնահարցերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա4. ներկայացնելու և բնութագրելու Իրանի էթնիկ կազմը և իրանական կրոնական
ուղղություններն ու հոսանքները:
Բ1. վեր հանելու և վերլուծելու իրանագիտության տարբեր ոլորտների գիտական
արդիականություն ներկայացնող խնդիրները:
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, տրամադրելու մասնագիտական
խորհրդատվություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
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2. Հարց ու պատասխան ուսանողների հետ քննարկումների միջոցով
3. Սեմինար պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն - Գրավոր աշխատանք, գնահատվում է 4 միավոր: Գրավոր
աշխատանքը պարունակում է երկու առաջադրանք, որոնցից յուրաքանչյուրին տրվում է
առավելագույնը 2 միավոր:.
2-րդ ընթացիկ քննություն. - Նյութի բանավոր ներկայացում, գնահատվում է 4 միավոր:
Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, որոնցից յուրաքանչյուրին տրվում է
առավելագույնը 2 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն. - Բանավոր քննություն՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է
երկու հարց, որոնցից յուրաքանչյուրին տրվում է առավելագույնը 5 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատմաաշխարհագրական ներածություն. այս բաժնում ներկայացվում են պատմական
Իրանի աշխարհագրական ողջ արեալը և տարածքային ամբողջականությանը նվիրված
հիմնական պատմական գործընթացները:
2. Իրանի էթնիկական և դավանական հիմնական խմբերը. այս բաժնում ներկայացվում են
իրանական ցեղերի ծագման պատմությունն ու կրոնադավանական հիմնական
խնդիրները:
3. Էթնիկ-դավանական արդի իրավիճակ և հիմնախնդիրներ. այս բաժնում ներկայացված են
ներկայիս Իրանի կրոնա-էթնիկական և ցեղային ողջ մոզայկան ու նրանց կարգավիճակը
ներկայիս Իրանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Асатрян Г., Этническая композиция Ирана, от Арийского простора до Азербайджанского
мифа, Ереван, 2012.
2. Введение в историю и культуру талышского народа, Ереван, 2011.
3. Грантовский Э. А., Ранная история иранских племен Передней Азии, Москва, 2007.

1. 1801/Մ01

2. Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4ժամ/շաբ.

5. դաս.- 4 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսանողներին ծանոթացնել տարածաշրջանի երկրների նկատմամբ Իրանի
Իսլամական
Հանրապետության
վարած
քաղաքականության
առանձնահատկություններին,
մասնավորապես
հայ-իրանական
և
իրանաադրբեջանական հարաբերություններին,
ցույց տալ Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում Իրանի
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հետապնդած շահերը,
 ծանոթացնել տարածաշրջանում մուսուլմանական հանրապետությունների նկատմամբ
Իրանի վարած կրոնական քաղաքականությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն





ներկայացնելու
տարածաշրջանի
երկրների
նկատմամբ
Իրանի
վարած
քաղաքականության առանձնահատկությունները,
մատնանշելու Հայաստանի և Իրանի միջև համագործակցության ոլորտները,
ինչպես նաև տարածաշրջանի որոշ երկրների հետ Իրանի ունեցած
տարաձայնությունները,
նկարագրելու կովկասյան և միջինասիական տարածաշրջանում ազդեցությունը
մեծացնելուն ուղղված Իրանի քաղաքականության իրականացման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



վերլուծելու
տարածաշրջանի
երկրների
հետ
Իրանի
տարաձայնությունների առաջացմանը նպաստող գործոնները,
կանխատեսելու
տարածաշրջանի
երկրներից
յուրաքանչյուրի
հարաբերությունների հեռանկարը:

ունեցած
հետԻրանի

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


մասնակցելու Իրանի՝ կովկասյան և միջինասիական քաղաքանությանը նվիրված
քննարկումներին,
 վերլուծելով փաստերը՝ անելու հիմնավորված հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա2. ներկայացնելու իրանալեզու երկրների քաղաքական մտքի զարգացման հիմնական
ուղղությունները, ԻԻՀ պետական կարգն ու կառավարման համակարգը:
Բ4. վերլուծելու և գնահատելու Իրանի և տարածաշրջանի երկրների միջև քաղաքական և
մշակութային հարաբերությունների ողջ համակարգը:
Գ3. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները,
վարելու
գիտական
բանավեճեր,
տրամադրելու
մասնագիտական
խորհրդատվություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, սեմինար պարապմունքների անցկացում,
2. Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտից հետո քննարկման կազմակերպում,
3. Ուսանողների կողմից հանձնարարված գրականության ընթերցում, սեմինար
պարապմունքների պատրաստում, մասնակցություն քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Քննությունն անցկացվում է գրավոր։ Ուսանողն առաջադրված
թեմաների վերաբերյալ պետք է համառոտ շարադրի իր մտքերը:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Քննությունն անցկացվում է գրավոր։ Ուսանողն առաջադրված
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թեմաների վերաբերյալ պետք է համառոտ շարադրի իր մտքերը:
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննության անցկացում՝ կարճ պատասխաններ պահանջող
հարցումների միջոցով: Գնահատելիս հաշվի են առնվում նաև սեմինար պարապմունքների
ընթացքում ուսանողի ստացած գնահատականներն ու քննարկումների ժամանակ նրա
ցուցաբերած ակտիվությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջին բաժնում ներկայացվում է իսլամական հեղափոխությունից, ինչպես նաև ԽՍՀՄ-ի
լուծարումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության
ուղղությունները:
Երկրորդ բաժինը ներկայացնում է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայի
տարածաշրջանում Իրանի հետապնդած շահերը:
Երրորդ բաժինը վերաբերում է հետխորհրդային մուսուլմանական հանրապետությունների
նկատմամբ Իրանի վարած կրոնական քաղաքականությանը:
Չորրորդ բաժինը վերաբերում է Կենտրոնական Ասիայի նորանկախ հանրապետությունների
նկատմամբ Իրանի վարած քաղաքականությանը, որտեղ անդրադարձ է կատարվում թուրքիրանական մրցակցային հարաբերություններին:
Հինգերորդ

բաժնում

ներկայացվում

է

Իրան-Հայաստան

դիվանագիտական

հարաբերությունների 25-ամյա պատմությունը՝ ներառելով տնտեսական, քաղաքական և
մշակութային ոլորտներում երկկողմ համագործակցությունը:
Վեցերորդ բաժինը վերաբերում է Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններին, որտեղ
ներկայացվում են երկու երկրների հարաբերությունների վատթարացմանը նպաստող
գործոնները,

Ադրբեջանի

վարած

հակաիրանական

քաղաքականությունն

ու

Իրանի

հակաքայլերը, ինչպես նաև անդրադարձ է կատարվում թուրք-իրանական մրցակցային
հարաբերություններին:
Յոթերորդ բաժնում անդրադարձ է կատարվում ԼՂ հակամարտության կարգավորման գործում
Իրանի իրականացրած միջնորդական առաքելությանը:
Ութերորդ

բաժնում

ներկայացվում

են

ԽՍՀՄ-ի

լուծարումից

հետո

Իրան-Վրաստան

հարաբերություններում տեղի ունեցած զարգացումները:
Իններորդ բաժինը վերաբերում է Իրանի և Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերություններին:
Մասնավորապես հանգամանալից ներկայացվում է ԻԻՀ և ՌԴ երկկողմ համագործակցությունը
տարածաշրջանում և միջազգային տարբեր հարթակներում (ՄԱԿ, ՇՀԿ, ԻՀԿ և այլն):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Shireen T. Hunter, Iran's, Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Resisting the New
International Order, Santa Barbara, CA: “Praeger” 2010, 317 p.
2. Санаи М., Отношения Ирана с центральноазиатскими странами СНГ: социальнополитические и экономические аспекты, Москва 2002, 130 стр.
3.

 شماره،61  دوره، فصلنامه علمی "مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، همکاری در دوره پسا همسایگی:روابط ایران و روسیه
82 -6  صفحه،7003/6832 ،16.
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حسین احمدی ،جمهوری آذربایجان ( 78سال تکاپو برای دولت و ملت سازی) ،تهران  ،6831/7061صفحه 887

4.

دهقانی فیروزآبادی ،.سیاست امنیتي جمهوري اسالمي ایران در قفقاز جنوبي ،فصلنامه ژئوپليتيك ،۰۲11/183۹ ،شماره ،1
صفحه ۰8۹-۰۲3

5.

– – 660

3. «ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ»

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Թյուրքական պատմաբանասիրություն
022801.05.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Արևելագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած Հայաստանի
Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության
կարգի։ ԵՊՀ մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և
ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի
որակավորում
ունեցող
անձինք։
Օտարերկրյա
բուհերի
շրջանավարտների
ընդունելությունը մագիստրատուրա կատարվում է հարցազրույցի և համապատասխան
ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կարծիքի հիման վրա6։
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.






ուսանողին
տրամադրել
թյուրքալեզու
և
հարակից
տարածաշրջանների
էթնոլեզվական, կրոնական արժեհամակարգային, աշխարհաքաղաքական, սոցիալմշակութային բնույթի գիտելիքներ և իմացություն։
ձևավորել էթնոլեզվական, կրոնա-մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական
բնագավառներում միջառարկայական գիտելիքները կիրառելու հմտություն՝
թյուրքալեզու և հարակից տարածաշրջանների զարգացման հիմնական միտումներն
ուրվագծելու համար։
ձևավորել
գիտական,
գիտամանկավարժական
և
մասնագիտական
այլ
բնագավառներում աշխատելու և տարբեր հետազոտությունների արդյունքների

6

ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր
(վերահաստատվում են ամեն տարի), http://documentation.ysu.am/wpcontent/uploads/2016/04/voroshum6.5.pdf
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վերլուծություն կատարելու կարողություն:
ձևավորել թարգմանչական աշխատանք
կատարելու հմտություն:

(թուրքերեն

գրավոր

և

բանավոր)

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. վերարտադրել ժամանակակից թյուրքագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք
դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող համարկված
գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող
գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները.
2. մատնանշել արևելագիտության ու թյուրքագիտության բնագավառի հիմնական
դրույթները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական
պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները.
3. ներկայացնել գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում տարաբնույթ
ծրագրերի կիրառության առանձնահատկությունները.
4. լուսաբանել թյուրքագիտությանը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը՝ նախադեպերի
քննության հենքի վրա.
5.
քննարկել
թուրք-մուսուլմական
մշակութային
արեալի՝
միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային
հմտությունները.
2. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության
տարբեր բնագավառներում.
3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում.
4. կատարել թիմային աշխատանք.
5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել.
2. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ.
3. ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն
ճիշտ, փաստարկված և հստակ.
4. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը


առաջադրանքներ և նախագծեր



թեստեր



խմբակային աշխատանքներ



գրավոր կամ բանավոր քննություն



մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են իրենց մասնագիտական գիտելիքները կիրառել և´
պետական, և´ մասնավոր սեկտորներում: Մասնավորապես` ՀՀ արտաքին գործերի,
սփյուռքի,

պաշտպանության,

աշխատակազմում,

ՀՀ

մշակույթի

ազգային

նախարարություններում,

անվտանգության

ՀՀ

նախագահի

ծառայությունում,

գիտական,

վերլուծական ոլորտներում, հեռուստատեսությունում և ռադիոյում, տուրիզմի, բիզնեսի
ոլորտներում: Շրջանավարտների մի մասը հնարավորություն ունի գիտակրթական
գործունեություն ծավալելու ՀՀ այնպիսի կարևոր գիտական կենտրոններում, ինչպիսիք են
Գիտությունների ազգային ակադեմիան, Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանը, Երևանի
պետական համալսարանը և այլ պետական ու մասնավոր բուհեր, գիտահետազոտական
ինստիտուտներ:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


ժամանակակից

սարքավորումներով

և

ծրագրային

միջոցներով

ապահովված

լսարաններ


հեռաուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ



համացանցային ռեսուրսներ



էլեկտրոնային ռեսուրսներ:



տպագիր ռեսուրսներ

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
ՀՀ բուհական համակարգում ներդրված և Բոլոնյայի գործընթացից բխող, Հայաստանում
տեղայնացված չափորոշիչներ, ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագիրը (2016– 663 –

2020թթ.)7:
Բացի այդ, նեղ մասնագիտական առումով սույն ծրագրի մշակման և վերամշակման համար
կիրառվել են՝
1. Концепции современного востоковедения, Санкт-Петербург, 2009.
2. Главы из истории московского востоковедения: Лазаревский институт, Московский
институт востоковедения, МГИМО, Москва, 2015.
5. Саркисян Е., Из истории туркологии в советской Армении, Մերձավոր Արևելքի երկրներ և
ժողովուրդներ, հատոր 12, էջ 248-274
6. Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Том 1., Москва, 1960.
7. Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Том 2., Москва, 1961.
8. Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Том 3., Москва, 1962.
9. Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Том 4., Москва, 1968.
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
2008թ-ից

ԵՊՀ

արևելագիտության

ֆակուլտետում

գործում

էին

«Թուրքիայի

պատմություն», «Թուրքական բանասիրություն» և «Օսմանագիտություն» մագիստրոսական
ծրագրերը, որոնք 2015 թվականին միավորվեցին և ծրագիրը անվանվեց «Թյուրքական
պատմաբանասիրություն»: Դա պայմանավորված էր մի կողմից օբյեկտիվ իրողություններով,
իսկ մյուս կողմից շուկայի և պահանջարկի վերլուծությամբ:

7

ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2016-2020թթ.), Երևան, 2015:
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«ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Վերարտադրել ժամանակակից թյուրքագիտության՝
որպես հումանիտար մի շարք դիսցիպլինների
հետազոտական
մոտեցումներն
օրգանապես
համակցող
համարկված
գիտության
մեթոդաբանական
հիմքերը,
հայեցակարգերը,
տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և լոկալ
հիմնախնդիրները:
Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման,
պահպանման և մշակման համակարգչային
հմտություններ:

Մատնանշել արևելագիտության ու
թյուրքագիտության բնագավառի հիմնական
գիտելիքները, տարածագոտու ընդհանուր
պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական
պատմական ու ժամանակակից պատկերը,
հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները:
Ներկայացնել գիտամանկավարժական,
թարգմանչական բնագավառներում տարաբնույթ
ծրագրերի կիրառության
առանձնահատկությունները:

Բ2

Օգտագործել ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
թյուրքագիտության տարբեր
բնագավառներում:

Բ3

Լուսաբանել թյուրքագիտությանը՝ որպես
գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան
հարաբերությունների ներդաշնակմանը՝
նախադեպերի քննության հենքի վրա:
Քննարկել թուրք-մուսուլմական մշակութային
արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման
ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները:

Բ4

Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական
(թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո
իրականացնել հետազոտական
աշխատանքներ ակադեմիական ոլորտում:
Կատարել թիմային աշխատանք:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել
տեղեկատվություն և վերլուծել:

Բ5

Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում,
ձևակերպել խնդիրներ և լուծել:

Գ3

Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը
մայրենի և որևէ օտար լեզվով
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Գ2

Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ:

Գ4

տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Անգլերեն - 1
Գերմաներեն-1
Ֆրանսերեն-1
Ռուսերեն -1
Անգլերեն-2
Գերմաներեն-2
Ֆրանսերեն-2
Ռուսերեն-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում - 6
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Հասարակական-քաղաքական, դիվանագիտական
տեքստերի թարգմանության հիմունքներ (թուրքերեն)
Արդի աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր
Արևելքում
Թուրքիայի և Ադրբեջանի ուժային կառույցները և
անվտանգային քաղաքականության ասպեկտները
Դիվանագիտական վարվեցողություն և էթիկետ
Արևելյան մոտիվներն արևմտյան գրականության մեջ
Միջազգային հարաբերությունների տեսություններ
Իսլամի դերը Թուրքիայի Հանրապետությունում
Թուրքական աղբյուրագիտության և պատմագրության
հիմնահարցեր
Կասպիան-կենտրոնասիական տարածաշրջանը
միջազգային հարաբերությունների համատեքստում
Հայերը Բաքվի նահանգում
Միջազգային միգրացիայի և ինտեգրման տեսություններ
Իսլամն Ադրբեջանում
Էթնիկական հիմնախնդիրները Օսմանյան կայսրությունում
և Թուրքիայի Հանրապետությունում
Գաղափարախոսական հոսանքները Թուրքիայում
Քրդական հիմնախնդիրը Մերձավոր Արևելքում
Թուրքիայի սոցիալ-քաղաքական և մշակութային
մարդաբանություն

Մոդուլի
թվանիշը
1603/Մ01
1604/Մ31
1608/Մ31
1704/Մ01
1603/Մ02
1604/Մ32
1608/Մ32
1704/ Մ01
2301/Մ01

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2

+

+

1803/Մ02

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

1803/Մ06
1803/Մ04
1803/Մ01
1803/Մ02
1803/Մ01

+

+
+
+

+

+

+
+

+

1803/Մ01
1803/Մ03
1803/Մ01
1803/Մ01

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

1803/Մ01

+

+

+
+

+

Գ4

+
+
+
+

+

+

1803/Մ05

Գ3

+
+
+
+
+
+
+
+

1802/Մ19
1803/Մ03
1803/Մ01

1803/Մ01
1803/Մ01
1803/Մ01

Բ1

+
+
+
+

+

Թուրքիա – Մերձավոր Արևելքի երկրներ
հարաբերությունների առանձնահատկությունները (20-րդ
դար – 21-րդ դարի սկիզբ)
Գիտական սեմինար
Գիտական սեմինար
Գիտական սեմինար
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

1803/Մ01

1803/Մ01
1803/Մ02
1803/Մ04
1803/Մ06
1803/Մ03
1803/Մ05

+

+

+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Ընդհանուր դասընթացներ

1. 1603 /Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS 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
1.

2.

կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ վերարտադրել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

3.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
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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) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում
տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության առանձնահատկությունները:
Գ2. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
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.
 մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
 մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
 զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական 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.

Khan J. U. Readings in Oriental Literature: Arabian, Indian, and Islamic. Cambridge:
Cambridge Scholars Publishing, 2015.
Chin P., Koizumi Y., Reid S., and others. Academic Writing Skills, Student’s Book 1.
Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Almond I. The New Orientalists: Postmodern Representations of Islam from Foucault to
Baudrillard. London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2007.
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4.
5.

Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford
University Press, 2008.
Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.

1. 1603 /Մ02

2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ. – 2 ամ

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
1.
2.

ցուցաբերել
օտար
լեզվի
իմացություն
համապատասխան (B2-C1),
նկարագրել միջազգային թեստավորման և
պահանջները:

միջազգային

չափորոշիչներին

գնահատման

սկզբունքնեևը

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Գ3. ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն
ճիշտ, փաստարկված և հստակ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
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4.
14.

գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT. Longman, 2007.
Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing. McGraw-Hill Education, 2012.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University
Press, 2011.

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

1. 1604/Մ31

2. Գերմաներեն-1

3. 6-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության
և բառագիտության բնագավառներում,



Ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
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2.

պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի
մասին,

3.

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

2.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

3.

ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

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

ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում տարաբնույթ
ծրագրերի կիրառության առանձնահատկությունները,
Գ2. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Գործնական պարապմունք,

2.

Ինքնուրույն աշխատանք,

3.

Խմբային աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Գերմաներենի

արտասանական

Հնչյունաբանական

նորմերը:

տառադարձություն:

Արտասանություն

Գերմաներենի

և

գրություն:

ձայնավորական

և

բաղաձայնական համակարգերը:
2.

Քերականական

կարգեր,

դրանց

արտահայտման

միջոցները

գերմաներենում:

Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները:
Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների

նշանակությունը

և գործածությունը:

Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ:
Բայի

ձևաբանական

տիպերը:

Լիիմաստ

և

սպասարկու

բայեր:

Նախդիրների

գործառույթը նախադասության մեջ:
3.

Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
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դրանց առանձնահատկությունները:
4.

Թեմատիկ

բառապաշարն

ընդգրկում

է

հետևյալ

թեմաները՝

«Ընտանիք»,

«Իմ

մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
8. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
9. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
10. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1. 1604/Մ32

2. Գերմաներեն-2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,



ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,



ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,

2.

ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,

3.

պատկերացում

կազմել

երկխոսությունների

կառուցվածքի

և

տեքստերի

վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,

2.

համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,

3.

կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

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

վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,

2.

գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
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3.

մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Գ3. ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն
ճիշտ, փաստարկված և հստակ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Գործնական պարապմունք,

2.

Ինքնուրույն աշխատանք,

3.

Խմբային աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ:
Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական
նշանակությունները:

2.

Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և

3.

անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական
գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի
ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները:

4.

Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:

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

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
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1. 1608/Մ31

2. Ֆրանսերեն - 1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. - 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ,



Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ,



Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական
առանձնահատկությունները,



Տարորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,



Սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները,
 Մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր:

գ. փոխանցելի կարողություններ
 թարգմանելու հմտություններ,
 բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում տարաբնույթ
ծրագրերի կիրառության առանձնահատկությունները,
Գ2. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք
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դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից






Présentations et usages
La famille – les âges de la vie
Le temps qui passe
Le physique – l’apparence
Les activités quotidiennes

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

1. 1608/Մ32

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris,
CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

2. Ֆրանսերեն - 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործն. - 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները,
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,



Տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային
բառաշերտերը,



Բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:
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բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,
 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Գ3. ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն
ճիշտ, փաստարկված և հստակ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
7. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
8. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.






Les professions – les métiers
La technologie
La communication
L’argent- la banque
Le caractère et la personnalité

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

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.
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1. 1704/Մ01

2. Ռուսաց լեզու - 1

3. 6 ECTS
կրեդիտ 4

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. - 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. Ստուգարք



ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը,



զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,



ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին,



ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին,



ապահովել

մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների

ընկալումը,


ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը,



զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները,



ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
●
●
●
●
●

ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը
● պատասխանել հարցերին
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում տարաբնույթ
ծրագրերի կիրառության առանձնահատկությունները,
Գ2. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունքներ

2.

ինքնուրույն աշխատանք

679

3.

թիմային աշխատանք

4.

բանավոր ներկայացում

5.

հարց և պատասխան

6.

ստուգողական աշխատանք

7.

ուսուցողական ֆիլմի դիտում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
թեստային առաջադրանք
2.
բանավոր հարցում
3.
ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Քերականության հիմնական հարցերը:

2.

Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:

3.

Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները:

4.

Շարահյուսական կառուցվածքները:

5.

Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:

6.

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.

2.

Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.

3.

Лексический

минимум для

студентов-иностранцев естественных и

технических

специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.:
РУДН, 2010.

1. 1704/Մ02

2. Ռուսաց լեզու - 2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ. - 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. Ստուգարք

● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի
կարողությունները,
● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
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● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Գ3. ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն
ճիշտ, փաստարկված և հստակ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունքներ

2.

ինքնուրույն աշխատանք

3.

թիմային աշխատանք

4.

բանավոր ներկայացում/զեկույց/

5.

բանավեճ

6.

ստուգողական աշխատանք

7.

թեստային աշխատանք

8.

վիկտորինա

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
թեստային առաջադրանք
2.
բանավոր հարցում
3.
ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Շարահյուսական կառուցվածքներ:

2.

Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ:
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3.

Պարզ և բարդ նախադասություններ:

4.

Կապեր և կապական բառեր:

5.

Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները:

6.

Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները:

7.

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку
как иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

2.
3.
4.
5.

1. 2301/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում - 6
5. գործ. – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3.
3
ECTS կրեդիտ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ
սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

որոշել տվյալների հենքի դերը իր մասնագիտությունում,

2.

մատնանշել ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները,

3.

նկարագրել տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի
նշադրման HTML լեզուն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր,

2.

HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա3. ծանոթ լինել գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում
համակարգչային տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության առանձնահատկություններին
Բ1. կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
համակարգչային հմտություններ
Բ2. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության
տարբեր բնագավառներում
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգարք, որն անցկացվում է ստուգարքային թեստի դրական գնահատականի և եզրափակիչ
բանավոր պատասխանի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training Solutions, Inc.,2015,
429 p.
2. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. // Peachpit
Press, 2013, 576 p.

1.1802/Մ19

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 1ժամ, գործ. -1 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել
ուսանողներին
հասկացություններին,

գիտահետազոտական

գիտական

հետազոտության

աշխատանքի

հիմնական

պլանավորման

հիմնական

քայլերին, գիտական ճանաչողության մեթոդներին և դրանց կիրառությանը
 աջակցել նրանց տիրապետելու արևելագիտական օբյեկտ հետազոտելու արդիական
մեթոդներին և տեխնիկական գործիքակազմին,
 ներկայացնել արևելագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած հիմնական
մեթոդաբանական մոտեցումները և քննարկվող կոնցեպցիաները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Սահմանել գիտահետազոտական աշխատանքի հիմնական հասկացությունները
Հիմնավորել գիտական հետազոտության պլանավորման հիմնական քայլերի
հաջորդականությունն ու տրամաբանությունը.
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3.

Նկարագրել արևելագիտական օբյեկտի իմացաբանական կառուցվածքը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել հետազոտության թեմայի արդիականությունը, ձևակերպել նպատակն
ու խնդիրները և որոշարկել հետազոտության օբյեկտն ու առարկան
2. Ընտրել հետազոտական նպատակին համարժեք մեթոդները և գնահատել դրանց
արդյունավետությունը
3. Լուսաբանել և կիրառել արևելագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած
մեթոդաբանական մոտեցումները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. փոխանցել մասնագիտական գիտելիքը մասնագիտական և ոչ մասնագիտական
հանրությանը.աշխատել թիմում.
2. կիրառել գնահատման գործիքներ.
3. պլանավորել, իրականացնել և ներկայացնել նախագիծ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
համակարգչային հմտություններ
Բ2 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության
տարբեր բնագավառներում
Գ1 տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն։
2.Օրինակների վերլուծություն։
3. Ուղղորդվող ինքնուրույն աշխատանք։
4. Համացանացային խմբայինքննարկում
5. Ինքնագնահատման և փոխգնահատման վարժանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.


Ընթացիկ առաջադրանքների ստուգում (ատենախոսական և հետազոտական
առաջարկների գնահատում, հարցախույզեր)
 Համակցված առաջանդրանքների կատարման գնահատում ակտուալ
մասնագիտական և հետազոտական իրադրություններում (ամբողջային
թեստավորում)
 Փոխգնահատում
 Զեկույցի (գիտական հաշվետվության) գնահատում
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արևելագիտական օբյեկտի կառուցվածքը, հետազոտելու արդիական մեթոդներն ու տեխնիկական գործիքակազմը, արաբագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած հիմնական
մեթոդաբանական մոտեցումները և քննարկվող կոնցեպցիաները, բուհում արևելագիտական
կրթության կազմակերպման և իրականացման հիմնական սկզբունքները և մեխանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Trochim William and Donnelly James, The Research Methods Knowledge Base, Thomson
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Custom Pub., 2008.
Страус А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория,
процедуры и техники, Москва, 2001
Зеленев Е. И., Самойлов Н. А. Регионально-цивилизационный метод в востоковедных
исследованиях. // Концепции современного востоковедения. Санкт-Петербург, 2013.
Самойлов Н. А.Востоковедно-исторические исследования: новые теоретикометодологические подходы. // Концепции современного востоковедения. СанктПетербург, 2013.

2.
3.
4.

Մասնագիտական դասընթացներ
1. 1803/Մ03

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 30 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8.

3.
3
ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել թյուրքագիտության բնագավառի գիտական արդիականություն ներկայացնող խնդիրները,



ներկայացնել թյուրքագիտական ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած մեթոդաբանական հիմնական մոտեցումները,



ներկայացնել թյուրքագիտությունը` որպես համալիր մասնագիտության ձևավորման
պատմության խնդիրները, ինչպես նաև արևելագիտական կրթության կազմակերպման
խնդիրները բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

մատնանշել թուրքագիտության՝ որպես ակադեմիական ուղղության ձևավորման
պատմական նախադրյալները և զարգացման հիմնական փուլերը.
ներկայացնել թուրքագիտության ուսումնասիրության օբյեկտի իմացաբանական
կառուցվածքը և գիտության այդ ճյուղի ուսումնասիրությունների մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները.

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. լուսաբանել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում արևելագիտական
կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կողմնորոշվել թուրքագիտության բնագավառի գիտական արդիականություն ներկայացնող խնդիրներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել ժամանակակից թյուրքագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք
դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող համարկված
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գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող
գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
Բ2. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության
տարբեր բնագավառներում,
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել,
Գ4. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. պարտադիր ընթերցանություն
3. ընթերցված նյութերի քննարկումներ լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1.Ստուգարք, որն անցկացվում է ստուգարքային թեստի դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Թյուրքագիտության ուսումնասիրության օբյեկտի իմացաբանական կառուցվածքը. վեկտորային բաղադրիչները։ Թեմա 2՝ Թյուրքագիտության՝ որպես ակադեմիական
ուղղության ձևավորումը: Թեմա 3՝ Թյուրքագիտությունը և հումանիտար գիտելիքի բնագավառները. լեզվաբանություն, գրականագիտություն, պատմություն, կրոնագիտություն,
քաղաքագիտություն: Թեմա 4՝ Արևելագիտական կրթության կազմակերպումը բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում. արդիական մոտեցումները և մեթոդաբանական լուծումները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Концепции современного востоковедения, Санкт-Петербург, 2009.
2. Главы из истории московского востоковедения: Лазаревский институт, Московский институт
востоковедения, МГИМО, Москва, 2015.
3.Հայ թուրքագիտությունը 19-րդ դարում և 20-րդ դարասկզբին, Մերձավոր Արևելքի երկրներ և
ժողովուրդներ, հատոր 15, Երևան, 1989, էջ 241-283:
4. Հայ թուրքագիտությունը 1908-1920 թթ., Մերձավոր Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ,
հատոր 15, Երևան, 1989, էջ 284-305:
5. Саркисян Е., Из истории туркологии в советской Армении, Մերձավոր Արևելքի երկրներ և
ժողովուրդներ, հատոր 12, էջ 248-274
6. Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Том 1., Москва, 1960.
7. Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Том 2., Москва, 1961.
8. Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Том 3., Москва, 1962.
9. Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Том 4., Москва, 1968.

1. 1803/Մ01

2. Հասարակական-քաղաքական , դիվանագիտական
տեքստերի թարգմանության հիմունքներ (թուրքերեն)

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 30 ժամ, գործ. - 30 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակներն են՝


զարգացնել ուսանողի՝ հայերենից թուրքերեն և հակառակը թարգմանելու,
հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի հետ աշխատելու
ունակություններն և հմտությունները,
 զարգացնել ուսանողի՝ նշված ոլորտի տեքստերը կարդալու, ըմբռնելու, թարգմանելու և
վարարտադրելու ունակություններ,
 ուսանողին ծանոթացնել հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի
լեզվաոճական և բառապաշարային առանձնահատկություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կազմել հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական բովանդակության տեքստեր

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

թարգմանել հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական բնույթի գրավոր և
բանավոր տեքստեր
2.
վերլուծել
վերոնշյալ
տեքստերի
քերականությունը
և
բառապաշարային
առանձնահատկությունները
3.
վարել զրույց՝ նշված ոլորտի թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ծանոթ լինել գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում
համակարգչային տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության առանձնահատկություններին
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Բ5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել
Գ2. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ
Գ3. ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն
ճիշտ, փաստարկված և հստակ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասընթացի թեմայով տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. դասընթացի թեմայով տեքստերի կազմում
3. ունկնդրում և համաժամանակյա թարգմանություն
4. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
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արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի ընթերցում և գրավոր
թարգմանություն,
2.
հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի ունկնդրում և
թարգմանություն,
3.
ոլորտին առնչվող պաշտոնական փաստաթղթերի և պայմանագրերի ընթերցում,
ունկնդրում և գրավոր թարգմանություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից
որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ.,
2015:
2. Պետական և պաշտոնական փաստաթղթերի ժողովածու:

1. 1803/Մ02
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Արդի աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր
Արևելքում
5. դաս. – 30 ժամ, գործ. – 30 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
կրեդիտ՝ 6

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր Արևելքում և
Թուրքիայում,



վերլուծել տրանսֆորմացիոն գործընթացները մերձավորարևելյան տարածաշրջանում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել մերձավորարևելյան գործընթացների հիմնական վեկտորները,
2. բացատրել և հասկանալ աշխարհաքաղաքական գործընթացները Մերձավոր
Արևելքում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

քննադատորեն վերլուծել մերձավորարևելյան գործընթացները
աշխարհաքաղաքականության տեսանկյունից,

2.

համեմատել Թուրքիայի և մերձավոր արևելյան պետությունների հասարակաքաղաքական գործընթացների արդի զարգացումներ:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

մեկնաբանել մերձավորարևելյան գորրծընթացների արդի հիմնախնդիրները,

2.

կողմորոշվել մերձավորարևելյան արդի գործընթացներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել ժամանակակից թյուրքագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք
դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող համարկված
գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող
գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Ա5. քննարկել թուրք-մուսուլմանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես
նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարների անցկացում
2. սեմինարների կազմակերպում
3. ինքնուրույն հետազոտության կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ էսսե, 4 միավոր.
2-րդ ընթացիկ քննություն. ինքնուրույն աշխատանք/հետազոտություն, 4 միավոր.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առաջին հատվածում նախատեսվում է ուսումնասիրել համաշխարհային
գործընթացները, դրանց դրսևորումները և հավանական զարգացումները։
Դասընթացի երկրորդ հատվածը նվիրված է մերձավորարևելյան առանձին պետությունների
վրա աշխարհաքաղաքական գործընթացների ուսումնասիրության։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Halliday F., The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology,
Cambridge University Press, 2005.
Мельянцев В.А. Арабо-исламский мир в контексте глобальной экономики. МГУ. М., 2003.
Anderson E., Middle East: Geography and Geopolitics, Routledge, 2013.
Ehteshami A., Globalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New Rules,
Routledge, 2007.
Economics and Geopolitics of the Middle East, ed by Richard N. Dralonge, Nova Publishers,
2008.
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Մասնագիտական դասընթացներ
Պարտադիր

1. 1803/Մ05
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Թուրքիայի և Ադրբեջանի ուժային կառույցները.
անվտանգային քաղաքականության ասպեկտները
5. դաս. – 30 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
15. Դասընթացի նպատակն է՝

3.
3
ECTS կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց



ուսանողներին
ներկայացնել
համակարգը, զինված ուժերը,



ներկայացնել անվտանգության մարմինները, պաշտպանական և անվտանգային
քաղաքականության արդի միտումները,



ներկայացնել
Թուրքիայի
ռազմական
համագործակցության
շրջանակները,
տարածաշրջանում
Թուրքիայի
ռազմաքաղաքական դերակատարությունն
ու
տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական հիմնախնդիրները:

ժամանակակից

Թուրքիայի

պաշտպանական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշել ժամանակակից Թուրքիայի հիմնական ուժային կառույցները,
պաշտպանական-անվտանգային համակարգի ընդհանուր առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. լուսաբանել Թուրքիայի
հիմնական միտումները:

պաշտպանական

ու

անվտանգային

քաղաքականության

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ
1.
2.
11.

վերլուծել և գնահատել տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական հիմնախնդիրները,
վերլուծել Թուրքիայի ռազմաքաղաքական դերակատարությունը:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2. մատնանշել արևելագիտության ու թյուրքագիտության բնագավառի հիմնական
գիտելիքները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական
պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
Բ2. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության
տարբեր բնագավառներում
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
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2. պարտադիր ընթերցանություն
3. ընթերցված նյութերի քննարկումներ լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Բանակի արդիականացման փուլը Օսմանյան կայսրությունում: Թեմա 2՝
Թուրքիայի հանրապետության պաշտպանական համակարգի կայացման գործընթացը: Թեմա
3՝ Ժամանակակից Թուրքիայի պաշտպանական համակարգը: Թեմա 4՝ Թուրքիայի
անվտանգության համակարգը և մարմինները: Թեմա 5՝ Թուրքիայի պաշտպանական և
անվտանգային քաղաքականության արդի միտումները: Թեմա 6՝ Բանակի արդիականացման
գործընթացը: Թեմա 7՝ Անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները: Թեմա 8՝ Թուրքիայի
ռազմական համագործակցության շրջանակները: Թեմա 9` Թուրքիայի ռազմատեխնիկական
ինքնաբավության խնդիրը և ազգային ռազմաարդյունաբերական համալիրը: Թեմա 10`
Թուրքիայի տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական դերակատարությունը:
Թեմա 11`
Թուրքական բանակի արժեքային-գաղափարական փոխակերպման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լևոն Հովսեփյան, Թուրքիայի պաշտպանական համակարգի արդիականացումը և
անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները, Երեվան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014:
2. Erik Zurcher «Turkey. A modern history», third edition, Leiden, 2004.
3. Elliot Hen-Tov. "Political Economy of Turkish Military Modernization", MERIA Journal Volume
08, Number 04 (Dec 2004) / The Political Economy of Turkish Military Modernization.
4. Aknur, Müge (2010), “TSK’nın Dış Politika Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.3, s. 441-465.
http://sdu.dergipark.gov.tr/download/article-file/194384
5. Larrabee, F. Stephen. Turkey as a U.S. security partner, 2008 RAND Corporation,
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG694.pdf

1. 1803/Մ04

2.Արևելյան մոտիվները արևմտյան գրականության մեջ

3.
3
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 30 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել միջնադարյան և ժամանակակից Արևելքի գրական,պատմական,
կրոնական, մշակութային առանձնահատուկ տարրերի ընկալումներն ու
արծարծումներն Արևմտյան գրականության մեջ,
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լուսաբանել Արևելք և Արևմուտք դիսկուրսի գրականագիտական շեշտադրումները,



քննության
ենթարկել
Արևելքի
մարդակենտրոն,
խոհափիլիսոփայական,
կրոնամիստիկական
թեմատիկայի
արևմտյան
գրական-գեղարվեստական
մտածողության մեջ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Արևելք-Արևմուտք գրական առնչությունների հստակ նկարագիրը.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. համակողմանիորեն լուսաբանել արևմտյան գրականության դասական այն
ստեղծագործությունները, որոնց մեջ առկա է արևելյան թեմատիկա,
2. մատնանշել արևմտյան գրականության դասական այն ստեղծագործություններում
արևելյան թեմատիկայի զարգացման հիմնական միտումները

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել արևելյան տարրերի գեղագիտական, իմաստասիրական,
իմաստավորումն ու խորհուրդը համաշխարհային գրականության մեջ.

կրոնական

10. Դասընթացը ձևավորւմ է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. մատնանշել արևելագիտության ու թյուրքագիտության բնագավառի հիմնական
գիտելիքները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական
պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
Ա5. քննարկել թուրք-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները
Բ1. կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային
հմտություններ
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. պարտադիր ընթերցանություն
3. ընթերցված նյութերի քննարկումներ լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝Համաշխարհային գրականության, մասնավորապես՝պոեզիայի անդրադարձը
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արևելյան թեմատիկային: Թեմա 2՝ Արևելյան թեմատիկան համաշխարհային գրականության
մեջ՝ ազգային, գրական ավանդույթների, գեղարվեստական մտածողության տեսանկյունից:
Թեմա 3՝ Սիրո, հավատքի, ազատության, մարդասիրության արևելյան իմաստասիրական
ըմբռնումների առանձնահատուկ շեշտադրումները համաշխարհային գրականության մեջ:
Թեմա 4՝ Արևելյան պոետիկայի գեղարվեստական նոր իմաստավորումը գերմանական,
անգլիական, ֆրանսիական գրականության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Черкасский Л.Е., Восточные Мотивы, Стихотворения и поэмы, М., 1985.
2. Саид Э., Ориентализм, М. 2006.
3. Dabashi H., Persophilia: Persian Culture in the Global Scene, Cambridge, MA., 2015.
4. Клуг Дж., История гарема в культурах народов мира, Смоленск, 2004.
5. Makdisi S., Nussbaum F., The Arabian Nights In Historical Context, Between East and West,
Oxford, 2008.

1. 1803/ Մ02

2. Իսլամի դերը Թուրքիայի Հանրապետությունում

3.
6
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ, գործ. - 30 ժամ

6. 2-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 վեր հանել Թուրքիայի և իսլամական գործոնի հետ կապված մերձավորարևելյան
տարածաշրջանային արդի գործընթացներում տեղ գտած միտումները,


ուսումնասիրել իսլամի դերը Թուրքիայի Հարապետության ներքին կյանքում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Թուրքիա-իսլամական գործոն փոխառնչությունների էությունը,
2. մատնանշել ժամանակակից Թուրքիա-էթնոդավանական փոքրամասնություններ
հարաբերությունների յուրահատկությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ներկայացնել
Թուրքիայի
Հանրապետության
և
տարածաշրջանային
զարգացումներում ակտիվացող իսլամական արմատական տրամադրությունների
կապը,
2. կանխատեսել թուրքական պետական քաղաքականության վերաբերմունքը
իսլամական գործոնի առնչությամբ,

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել Թուրքիա-մերձավորարևելյան արդի տարածաշրջանային զարգացումներ
պատճառահետևանքային կապը իսլամական կրոնի համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա5. քննարկել թուրք-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները
Բ1. կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային
հմտություններ
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. պարտադիր ընթերցանություն
3. ընթերցված նյութերի քննարկումներ լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ ԱԶԿ-ն և իսլամական գործոնը, Թեմա 2՝ Թուրքիայի վարած մերձավորարևելյան
տարածաշրջանային քաղաքականությունը իսլամական գործոնի համատեքստում, Թեմա 3՝
Մերձավորարևելյան արդի հակամարտություններում Թուրքիայի դերակատարումը, Թեմա 4՝
Սիրիական
հակամարտությունն
ու
իսլամական
ծայրահեղ
արմատական
տրամադրությունների ավելացումը Թուրքիայի քաղաքականության տեսանկյունից, Թեմա 5՝
Իսլամական պետությունն ու Թուրքիայի քաղաքականությունը Մերձավոր Արևելքում: Թեմա 6՝
Իսլամական արմատական խմբավորումներ-Թուրքիա համագործակցության հեռանկարները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս. Գրիգորյան, Իսլամական պետություն: Ակունքներից մինչև խալիֆայության հռչակում,
ԵՊՀ, Երևան, 2016:
2. Վ. Տեր-Մաթևոսյան, Իսլամը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական կյանքում (19702001 թթ.): Երևան, 2008:
3. Ա. Իսրայելյան, Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկություններն
Արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարման տասնամյակում (2002-2012
թթ.), Երևան 2016:
4. Н. Киреев, История Турции XX век, Москва, 2007.
5. Erik J. Zurcher, Turkey: A Modern History, 3rd Edition (2004).

1. 1803/Մ01

2. Թուրքիա – Մերձավոր Արևելքի երկրներ
հարաբերությունների առանձնահատկությունները (20–րդ
դար – 21–րդ դարի սկիզբ)
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3. 6
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

6. 2-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝




լուսաբանել երկու ժողովուրդների՝ դարեր շարունակ փոխկապակցված պատմության
հիմահարցերը,
ներկայացնել Թուրքիա–արաբական երկրներ հարաբերությունների զարգացման
առանձնահատկությունները 20–րդ դարում և 21–րդ դարի սկզբին,
կատարել նյութի քննական վերլուծություն:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ներկայացնել թուրք–արաբական հարաբերությունների էվոլուցիան Սառը պատերազմի
շրջանում, տարածաշրջանում գերիշխանության համար պայքարի համատեքստում՝
տարածքային որոշ չլուծված խնդիրների, ջրային ռեսուրսների և էներգակիրների
նկատմամբ վերահսկողության սահմանմամբ պայմանավորված.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. լուսաբանել նշված ժամանակահատվածում Թուրքիայի և արաբական մի շարք
պետությունների միջև հարաբերություններում առկա բազմաթիվ հակասությունների և
հիմնախնդիրների պատճառներն ու հետևանքները.

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել արդի փուլում Թուրքիայի և արաբական մի շարք երկրների (օրինակ՝ Սիրիա,
Լիբանան, Եգիպտոս և այլն) հարաբերությունների վայրիվերումները՝ աճող
կրոնական ինքնության գործոնով, քրդական հիմնախնդրի զարգացմամբ և
«արաբական
գարնան»
ու
տարածաշրջանային
այլ
զարգացումներով
պայմանավորված։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել ժամանակակից թյուրքագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք
դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող համարկված
գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և
լոկալ հիմնախնդիրները
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.սեմինար պարապմունքներ
3.խմբային թեմատիկաշխատանք
4.քննարկումներ նախապես ընտրված թեմայի շուրջ՝հանձնարարված գրականությամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
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1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Թուրքիա–Սիրիա հարաբերությունների զարգացման առանձնահատկությունները:
Թեմա 2՝ Թուրքիա–Լիբանան հարաբերությունների էվոլյուցիան /20–րդ դարում և 21–րդ դարի
սկզբին/։ Թեմա 3՝ Թուրքիա–Եգիպտոս հարաբերությունների վայրիվերումները /20–րդ դարում
և 21–րդ դարի սկզբին/։ Թեմա 4՝
Թուրքիա–Մաղրիբի արաբական երկրներ
հարաբերությունների առանձնահատկությունները արդի փուլում։ Թեմա 6` Թուրք–արաբական
հարաբերությունները «արաբական գարնան» համատեքստում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Benli Meliha Altunsik & OZLEM TUR, From Distant Neighbors to Partners? Changing Syrian–
Turkish Relations, International Peace Research Institute, Oslo, Security Dialogue vol. 37, no. 2,
June 2006, 21 pp.
2.Иванова И. И., Позиция Турции по вопросам ближневосточного урегулирования //
«Ближний Восток и современность». Выпуск 26.М., ИБВ, 2005, 314 ст.
3.Somer M., «Turkey's Kurdish Conflict», in Middle East Journal, Vol. 58, No.2 (Spring, 2004),
p.p.235-253 http://www.jstor.org/stable/4330003
4. Арутюнян А. Э., Турецко-сирийские отношения на рубеже веков (1980-е годы- начало XXI
века) // Диссертация на соискание уч. степени к.и.н., Институт востоковедения Российской
академии наук, Москва, 2007, 202 ст.
5. Дружиловский С.Б., Влияние иракского кризиса на урегулирование курдской проблемы в
Турецком республике, сб. статей Курдский вопрос в западноной Азии в начале XXI века,
1928.

1. 1803/Մ06

2. Դիվանագիտական վարվեցողություն և էթիկետ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝







3.
3
ECTS կրեդիտ

5. դաս. - 30 ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

ներկայացնել միջազգային պրակտիկայում ընդունված դիվանագիտական
արարողակարգի, էթիկետի, վարվեցողության կանոնների, արարողակարգային
նորմերի, ինչպես նաև դիվանագիտական գրագրության նկարագիրը, դրանց
վերաբերյալ հիմնական մոտեցումները և կիրառելիության համակարգը։
ներկայացնել նաև դիվանագիտական ծիսակարգերի առանձնահատկությունները։
ուսումնասիրել դիվանագիտական տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպման
առանձնահատկությունները, դրանց նախապատրաստման և իրականացման
փուլերը։
անցկացնել նաև իրավիճակային ինտերակտիվ քննարկումներ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել դիվանագիտական գրագրության կանոնները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

լուսաբանել
դիվանագիտական
նրբությունները.

արարողակարգի

տարբեր

ծիսակարգերի

գ. ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ
1. տարբերակել միջազգային պրակտիկայում ընդունված դիվանագիտական
վարվեցողության և էթիկետի նորմերը,
2. տարբերակել միջազգային պրակտիկայում ընդունված դիվանագիտական
վարվեցողության և էթիկետի դրանց կիրառման առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Բ4. կատարել թիմային աշխատանք
Գ4. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. պարտադիր ընթերցանություն
3. ակտիվ քննարկումներ լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Դիվանագիտական արարողակարգի, վարվեցողության և էթիկետի նորմերը
որպես միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն բաղադրիչներ։ Թեմա 2՝ Տարաբնույթ
պետական, պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների կազմակերպումն ու
իրականացումը, երկկողմ և բազմակողմ բանակցությունների նախապատրաստումն ու
անցկացումը:: Թեմա 3՝ Դիվանագիտական գրագրությունը, նրա հստակ ոճն ու մոտեցումները
կանոնների այս համակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության Պետական արարողակարգի հիմնադրույթներ:
2. Jodi R.R. Smith: The Etiquette Book: A Complete Guide of Modern Manners Situations,
Hardcover, 2011.
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3. Peggy Post, Emily Post: Etiquette. Hardcover, 17 th edition, 2004.
4. Mary Jane McCaffree, Pauline Innis, Richard M. Sand: Protocol, Unabridged, 2013.
5. Foreign Service Institute, U.S. State Departmenr: Protocol for the Modern Diplomat,
https://www.state.gov/documents/organization/176174.pdf

1. 1803/ Մ12

2. Միջազգային միգրացիայի և ինտեգրման տեսություններ

3.
3
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ

6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել
միջազգային
միգրացիայի
և
միգրանտների
ինտեգրման
տեսությունները, ինչպես նաև անդրադառնալ թուրքական գաղթօջախներին տվյալ
թեորիաների համատեքստում:
 ընդհանուր տեղեկություններ հաղորդել միգրացիայի և զարգացման կապի
(migration-development nexus) վերաբերյալ՝ թիրախավորելով քաղաքական,
տնտեսական և սոցիալական բաղադրիչները: Բացի այս հակիրճ անդրադարձ
կկատարվի սփյուռքագիտությանը, որը նույնպես որպես ակադեմիական հենք
կծառայի թուրք ժողովրդի միգրացիան հասկանալու համար:
 ընդհանուր կարողությունների զարգացում, որոնք կարող են օգտագործվել նեղ
մասնագիտական շրջանակներից դուրս, օրինակ, քննական մտածողության
ձևավորում,տեսության տեղայնացում, թիմային աշխատանք և այլն: Առարկան
ընտրելու համար խիստ ցանկալի է անգլերենի պատշաճ (B2 մակարդակ)
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել միջազգային միգրացիայի ևինտեգրման հիմնական տեսությունները

2.

տեղայնացնել տեսությունները կոնկրետ դեպքերին

3.

կատարել նարատիվ վերլուծություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.ցուցաբերել թիմային աշխատանքի հմտություններ
2.ցուցաբերել բանավեճի հմտություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև որոշակի
ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական
ոլորտում
Բ4. կատարել թիմային աշխատանք
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել
Գ4. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. դիդակտիկ նյութերի ցուցադրում,
3. աշխատանք բնագրերի և մատենագիտական քարտարանների հետ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝Միջազգային միգրացիայի տեսությունները. տեսակները, տարբերությունները:
Տեսությունների տեղայնացման փորձեր: Թեմա 2՝ Միգրանտների ինտեգրման տեսությունները.
բազմամշակութայնություն, քաղաքացիական ինտեգրում: Թեմա 3՝ Ավանդական սփյուռք և նոր
սփյուռք։ Թեմա 4՝ Քաղաքական զարգացում: Սոցիալ-տնտեսական զարգացում: Թեմա 5՝
Թուրքական գաղթօջախները:Թուրքական գաղթօջախը ԱՄՆ-ում: Թուրքական գաղթօջախը
Գերմանիայում:Թուրքական գաղթօջախները այլ երկրներում: Թեմա 6՝ Թուրքական
գաղթօջախների համեմատությունը:Ներատիվ վերլուծության ներկայացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

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

Carolin Brettell and James Hollifield (2015)Migration theory
Jonathon Moses (2011)Emigration and political development
Michael Piore (1979)Brids of passage
Michael Samers (2010)Migration
Milton Gordon (1964) Assimilation in American life
Peter Kivisto and Thomas Faist (2010 ) Beyond a border
Stephan Castles and Mark Miller (1998)The age of migration

Մասնագիտական դասընթացներ
Կամընտրական

1. 1803/Մ01

2. Կասպյան-կենտրոնասիական տարածաշրջանը
միջազգային հարաբերությունների համատեքստում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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Ուսանողին համակարգված գիտելիքներ հաղորդել Կասպիական-Կենտրոնասիական
տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական նշանակության ու
կարեւորության,

տարածաշրջանի

զարգացման

պատմաքաղաքական

հիմնական

փուլերի մասին:


Համակողմանի ներկայացնել տարածաշրջանում միջազգային հարաբերությունների
կերպափոխումների

դինամիկան՝

վերլուծելով

ժամանակակից

գլոբալ

ուժային

կենտրոնների /ԱՄՆ, ԵՄ, ՌԴ, Չինաստան/ և տարածաշրջանային առաջատարների
/Թուրքիայի,

Իրանի/տարածաշրջանային

առանձնահատկությունները,

դիրքորոշումներն

քաղաքականության
ու

ռազմավարությունները,

տարածաշրջանի անվտանգային համակարգի և ուժային հավասարակաշռության
խնդիրները:


Ներկայացնել տարածաշրջանի պետությունների քաղաքական և տնտեսական ներուժը,
արտաքին

քաղաքական

կողմնորոշումներն

ու

առանցքային

ուղենիշները,

միջպետական հարաբերությունների առանձնահատկությունները:


Հիմնարարգիտելիքներ հաղորդել Կասպիական-Կենտրոնասիական տարածաշրջանում
ինտեգրացիոն

գործընթացների

վերաբերյալ,

տարածաշրջանի

անվտանգային

համակարգի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 գնահատել

և

բնորոշել

Կասպիական-Կենտրոնասիական

տարածաշրջանի

աշխարհաքաղաքական կառուցվածքը, ռազմավարական, էներգետիկ, կոմունիկացիոն
կարևորությունը,


ներկայացնել և դասակարգել տարածաշրջանի պատմաքաղաքական զարգացման և
տարածաշրջանում

միջազգային

հարաբերությունների

կերպափոխումների

առանցքային փուլերը /երկբևեռ, միաբևեռ և բազմաբևեռ աշխարհակարգերում/ ,


հիմնավորված բնութագրել տարածաշրջանի արդի հիմնախնդիրները /կոնֆլիկտային
գործոններ, անվտանգության հիմնախնդիրներ, տնտեսական ներուժ, ինտեգրացիոն
գործընթացներ/:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ


տեսական

գիտելիքների

Կենտրոնասիական

հիման

վրա

տարածաշրջանի

ինքնուրույն
քաղաքական

վերլուծություններ,
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ներկայացնել

Կասպիական-

գործընթացների

վերաբերյալ



պատկերացնել տարածաշրջանային պետությունների քաղաքական համակարգերի և
արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները,



համակողմանիորեն գնահատել հետխորհրդային տարածքի աշխարհաքաղաքական
կերպափոխումներում
քաղաքական,

Կասպիական-Կենտրոնասիական

տնտեսական

և

ռազմավարական

տարածաշրջանում

աշխարհաքաղաքական

նոր

առանցքների ձևավորման խնդիրները,


ներկայացնել

և

վերլուծել

քաղաքականությունը՝

տարածաշրջանի

իմաստավորելով

հիմնական

տարածաշրջանում

դերակատարների
ՀՀ-ի

արտաքին

քաղաքական առաջնահերթությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կտիրապետի

տարածաշրջանին

առնչվող

տարատեսակ

աղբյուրներից,

փաստագրական, վերլուծական նյութերից պատշաճ ձևով օգտվելու հմտությունների՝
անհրաժեշտ հետազոտական մեթոդների ու կանոնների կիրառմամբ,


կկարողանա

պատրաստել

թեմային

առնչվող

զեկուցումներ,

ներկայացնել

հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական քննարկում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. քննարկել թուրք-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները
Բ4. կատարել թիմային աշխատանք
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություն և սեմինար պարապմունքներ,

2.

Ինտերակտիվ

ներկայացում

/PPT

ձևաչափով/,

աղյուսակների,գծապատկերների, քարտեզների կիրառմամբ,
3.

Խմբային աշխատանքների կազմակերպում,

4.

Քննարկումների /դիսկուսիոն ձևաչափ/ կազմակերպում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն [բանավոր/ 5 միավոր].
2-րդ ընթացիկ քննություն. [գրավոր/ 5 միավոր].
Եզրափակիչ քննություն. [բանավոր/ 10 միավոր].

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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այդ

թվում,

1. Կասպիական-Կենտրոնասիական տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական կառուցվածքը.
Տարածաշրջանի աշխարհաքաղական և աշխարհառազմավարական չափորոշիչները:
2. Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրը: Տարածաշրջանի էներգետիկ,
տարանցիկ ներուժը, անվտանգության հիմնախնդիրները:

3. Տարածաշրջանային եւ արտատարածաշրջանային ուժային կենտրոնների պայքարը
Կասպիական-Կենտրոնասիական տարածաշրջանում ազդեցության հաստատման համար
/ԱՄՆ, ԵՄ, Չինաստան, Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան/:
4. Կասպիական-Կենտրոնասիական տարածաշրջանը ՌԴ արտաքին քաղաքական շահերի և
հետաքրքրությունների համատեքստում:
5. ԱՄՆ, ԵՄ քաղաքականությունը Կասպիական-Կենտրոնասիական տարածաշրջանում:
6.Իրանի

Իսլամական

Հանրապետությունն

(ԻԻՀ)

եւ

Թուրքիան

Կասպիական-

Կենտրոնասիական տարածաշրջանում:
7. Չինաստանի աշխարհառազմավարական շահերն ու ազդեցությունը տարածաշրջանում:
8. Կենտրոնական Ասիայի երկրների քաղաքական համակարգերի կայացման գործընթացը
ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո:
9. Կենտրոնական Ասիայի անվտագային հիմնախնդիրներ:
10. Տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Brzezinski Z., TheGrand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. N. Y,
1997.
2. Faultiness of conflict in Central Asia and South Caucasus, Implications for the US. Army, Ed. By
Olga Oliker, Thomas S. Szayna, 2003, RAND, 379 p.
3. Caspian Energy Politics. Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan, Ed. By Indra Overland, Heidi
Kjaernet and Andrea Kendall-Teylor, Routledge, Central Asia Studies, 2010, 188 p.
4. Marlene Laruelle and SebastienPeyrouse, Globalizing Central Asia, Geopolitics and the Challenges
of Economic Development, Armonk, New York, London, 2013, 354 p.
5. Маккиндер X. Географическая ось истории // Классика геополитики XX век. - М, 2003
6. Баранов А.В., Вартумян A.A. Политическая регионалистика: Вып. 1-5. - М.: Издво РГСУ «Союз», 2005.
7. Центральная Азия на рубеже ХХ–ХХI веков: политика, экономика, безопасность,учебное
пособие, Екатеринбур, 2017.
8. Международные отношения в Центральной Азии, События и документы, под редакцией А.Д.
Богатурова, Москва, 2014.
9. Ռուբեն Սաֆրաստյան, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան Հարավային
Կովկասում.
Աշխարհառազմավարական զինադադար, «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 4 (10), 2005թ., էջ 34-46:
10. Էրիկ Դավթյան, Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան տնտեսական և ռազմաքաղաքական
եռակողմ համագործակցությունը (1991-2016 թթ.) ատենախոսություն, Երևան, 2018:
11. Նազելի Նավասարդյան, Ղազվին-Ռաշթ-Ասթարա երկաթգիծն Իրանի երկաթուղային
տարանցիկ միջանցքի խաչմերուկում, Ժամանակակից Եվրասիա, VI (2), Երևան, 2017:
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1. 1803/03

2. Միջազգային հարաբերությունների տեսություններ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.
Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողների մոտ ձևավորել միջազգային հարաբերությունների կանոնիկ
տեսությունների հիմնադրույթների, դրանց օնտոլոգիական և էպիստեմոլոգիական
ասպեկտների և ուղղությունների խորը իմացություն,
 Զարգացնել միջազգային հարաբերությունների տեսության դրույթների կիրառմամբ
միջազգային իրողություններ մեկնաբանելու, իրադրություններ վերլուծելու
հմտություններ,
 Զարգացնել միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծական աշխատանքի
տեսականացվածության աստիճան գնահատելու և քննադատելու, տեսության
փորձարկման և փաստերի վերացարկման կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել միջազգային հարաբերությունների տեսությունների կենտրոնական

հիմնադրույթները, մատնանշել այդ տեսությունների վարիացիաների
տարբերությունները (օրինակ՝ հարձակվողական և կառուցվածքային ռեալիզմ),
2. ներկայացնել և համեմատել միջազգային անվտանգության, քաղաքատնտեսության,

ռեժիմների օրթոդոքս և հետերոդոքս համադրույթները, դրանց շրջանակներում
գիտական շրջանառության մեջ դրվող հայեցակարգերը,
3. ներկայացնել միջազգային հարաբերությունների թեմատիկայով միջազգային

հեղինակավոր գիտավերլուծական աշխատանքների կառուցվածքը՝ մատնանշելով
աշխատանքի հետազատական հարցադրումը, հիպոթեզը, տեսական ո ւպրակտիկ
փաստարկումները, հետազոտական արդյունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. միջազգային հարաբերությունների եռամակարդակ վերլուծության մոտեցմամբ
մեկնաբանել միջազգային հարաբերությունների իրողություններ, իրադրություններ և
իրադարձություններ,
2. միջազգային միևնույն իրադրությունը/իրողությունը մեկնաբանել միջազգային
հարաբերությունների տարբեր տեսությունների դիրքերից,
3. տեսական փաստարկման մեթոդների կիրառմամբ կատարել վերլուծական
աշխատանքներ, դեպքային ուսումնասիրություններ միջազգային հարաբերությունների
հիմնախնդիրների կամ իրողությունների վերաբերյալ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. պատրաստել վերլուծական աշխատանքներ (էսսեներ, հոդվածներ)՝ տեսական
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դրույթների՝ իրողությունների նկատմամբ արտապատկերմամբ և փաստերի
վերացարկմամբ,
2. պատրաստել և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ներկայացնել թեմատիկ
զեկուցումներ,
3. աշխատել մասնագիտական (քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ)
տեքստերի հետ՝ զատելով հետազոտական հարցադրումները, հիիպոթեզերը,
փաստարկները և ենթափաստարկները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. քննարկել թուրք-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները
Բ4. կատարել թիմային աշխատանք
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Թեմատիկ գրականության ընթերցում, վերլուծություն, ներկայացում և քննարկում։
Ուսանողները պարտավոր են նախապես հանձնարարված թեմային առնչվող
գրականությունը ընթերցել և հանձնարարվող գրականությանը կից տրամադրվող
ֆոկուսային հարցերի հիման վրա մշակել էսքիզ՝ հանձնարարված նյութի կառուցվածքի
վերաբերյալ: Հանձնարարված գրականության դրույթների, մեթոդաբանության և
բովանդակային այլ բաղադրիչների վերաբերյալ ուսանողները պետք է կազմեն երեք հարց,
որոնք, սահմանված ժամկետում, նշված էսքիզի հետ միասին ուղարկեն դասախոսի
էլեկտրոնային հասցեին: Էսքիզ պատրաստելն առավել դյուրին ընկալելու նպատակով
դասախոսը լսարանային առաջին իսկ հանդիպմանը նախապես հանձնարարված
գրականության վերաբերյալ ներկայացնում է իր իսկ պատրաստած էսքիզը՝ որպես մոդել
կամ օրինակ: Ուսանողների ներկայացրած հարցերն ի մի բերվելուց հետո քննարկվում են
գործնական պարապմունքներին:
5. Թեմատիկ զեկուցումների պատրաստում։ Սահմանված հերթականությամբ, լսարանային
հանդիպումների ժամանակ ուսանողները պետք է ներկայացնեն դասընթացի առանձին
բաժինների
վերաբերյալ
զեկուցումներ։
Որպես
կանոն,
այդ
բաժինները
համապատասխանում են միջազգային հարաբերությունների կանոնիկ տեսություններին:
Մեկ առանձին դասախոսություն նվիրվում է թեմատիկ զեկուցումներ պատրաստելուն:
6. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն են։ Դրանք ուղղված են ուսանողներին դասընթացի
հիմնական թեմաների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը, նրանց մոտ ընդհանուր
քննադատական մտածողության և գրավոր վերլուծական աշխատանքներ կատարելու
հմտության զարգացմանը։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասախոսության թեմաներ
1. Միջազգային հարաբերությունների տեսության ուսումնասիրության օբյեկտն ու
առարկան, վերլուծության մակարդակները, մրցակցող հարացույցները:
2. Միջազգային հարաբերությունների տեսության և միջազգային/համաշխարհային
քաղաքականության հարաբերակցությունը:
3. Միջազգային հարաբերությունների լիբերալ տեսությունը. Տեսության հիմնադրույթներն
ու էվոլյուցիան։
4. Միջազգային հարաբերությունների ռեալիզմի տեսությունը. ռեալիզմի
տարատեսակները. Հարձակվողական ռեալիզմ, կառուցվածքային ռեալիզմ:
5. Միջազգային հարաբերությունների կոնստրուկտիվիզմի տեսությունը. Գաղափարների
դերը համաշխարհային քաղաքականության մեջ:
6. Նեոմարքսիզմ. Միջազգային հարաբերությունների իրողությունների և երևույթների
մեկնաբանումը պատմական մատերիալիզմի դիրքերից:
Գործնական պարապմունքի/սեմինարների թեմաներ
7. Փոխկախվածություն և անդրազգային հարաբերություններ;
8. Միջազգային/գլոբալ կառավարումը լիբերալ տեսության շրջանակներում:
9. Փափուկ ուժային հավասարակշռման երևույթը։
10. Նորդասական ռեալիզմ. պետության՝ որպես հետազոտական միավորի դերի կրկին
բարձրացումը:
11. Միջազգային սոցիալականացում:
12. Կոնստրուկտիվիզմը և միջազգային անվտանգությունը:
13. Կապիտալիստական Արևմուտքի ժամանակակից զարգացումների պատմական
հիմքերը:
14. Գլոբալ կառավարումը նեոմարքսիզմի շրջանակներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Baylis, Smith and Owens, 2011: Globalization of World Politics, New York.
Barry Posen, 2006: “European Union Security and Defence policy: a response to unipolarity?”,
Security Studies 15: 149-186
Brian Rathburn, 2008: “A rose by any other name: Neoclassical realism as logical and necessary
Extension of structural realism”, Security studies 17: no 2, pp. 294-321
Emanuel Adler, 2010: “Damned if you do, damned if you don’t: Performative power and the
strategy of conventional and nuclear defusing”, Security Studies 19(2): 199-229
Van der Pijl, Kees 2007: “Capital and the state system: a class act” Cambridge review of
International Affairs, vol 20 No4, pp. 619-637

3.
4.
5.

1. 1803/Մ01

2. Թուրքական աղբյուրագիտության և պատմագրության
3. 3 ECTS
հիմնահարցեր
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 30 ժամ, գործ-30 ժամ
6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ուսումնասիրել թուրքական պատմագրության մեջ Հայոց ցեղասպանության խնդրին
վերաբերող արծարծումները,
Վերլուծել Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ թուրքական պաշտոնական թեզի
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հիմնական դրույթները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ուսումնասիրել երիտթուրքական կառավարական փաստաթղթերը և Աբդուլ Համիդ
Երկրորդի ու երիտթուրք պարագլուխների հուշագրությունները,

2.

Լուսաբանել թուրքական մամուլում ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ
արծարծումները և հրապարակումները,

3.

Ուսումնասիրել թուրքական պաշտոնական թեզին վերաբերող հիմնական
աղբյուրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Համադրել թուրքական պաշտոնական թեզն ու թուրքական ժխտողականությունն
արտահայտող աշխատությունները իրական պատմական փաստերի և
իրողություններին:

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

Թեմայի հետ կապված կատարել համակողմանի վերլուծություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. մատնանշել արևելագիտության ու թյուրքագիտության բնագավառի հիմնական
գիտելիքները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական
պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
Ա4. լուսաբանել թյուրքագիտությանը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը՝ նախադեպերի
քննության հենքի վրա
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար
3. բանավոր և գրավոր հարցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1՝ Հայոց ցեղասպանության փաստի ուրացումը երիտթուրքական կառավարության
փաստաթղթերում և մամուլի հրապարակումներում, Թեմա 2՝ Աբդուլ Համիդ Երկրորդի և
երիտթուրք պարագլուխների հուշագրությունները՝ որպես հայոց ցեղասպանության ուրացման
պետական քաղաքականության օրինակներ, Թեմա 3՝ Թուրքական պատմագիտական
ընկերության ստեղծումը և գործունեությունը, Թեմա 4՝ Հայոց ցեղասպանության 50-րդ
տարելիցը և դրան հետևած իրադարձությունները, Թեմա 5՝ Էսադ Ուրասի և Քյամուրան
Գյուրունի գրքերը՝ որպես թուրքական պաշտոնական թեզի հիմք, Թեմա 6՝ Հայոց
ցեղասպանության խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերություններում 1991թ.-ից հետո, Թեմա 7՝
Թուրքական նախապայմանները և պաշտոնական թեզի նորօրյա արծարծումները, Թեմա 8՝
Ցեղասպանության 90-ամյակը. «պատմաբանների հանձնաժողովի» առաջարկը, Թեմա 9՝
Դավութօղլուի տեսությունը և «արդար հիշողության» թեզը, Թեմա 10՝ Թուրքական
այլընտրանքային պատմագրության վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանության խնդրին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սաֆրաստյան
Ռ.,
Օսմանյան
կայսրություն.
Ցեղասպանության
ծրագրի
ծագումնաբանությունը : (1876-1920 թթ.), Երևան, Լուսակն, 2009:
2. Սողոմոնյան Ա., Թուրքական պատմագիտական ընկերության ստեղծումը և
գործունեությունը (1923-1970-ական թթ.), ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա,
Արևելագիտության ինստիտուտ, Երևան, 2005:
3. Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, İstanbul, 2005.
4. Հակոբյան Տ., Հայկական թեմատիկան ԱբդուլՀամիդ 2-րդի հուշագրություններում,
«Արևելագիտության հարցեր», գիտական հոդվածների պարբ. ժող., Երևան, 2015, էջ 137149:
5. Աքչամ Թ., Երիտթուրքերի գործած ոճիրները մարդկության դեմ, Երևան, «Տիգրան Մեծ»,
2015:

1. 1803/Մ01

2. Հայերը Բաքվի նահանգում

3.
3
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`



ուսանողներին
ներկայացնել
Արևելյան
Այսրկովկասի
հայության
պատմաժողովրդարական համահավաք պատմությունը,
ուսանողներին ներկայացնել Կուրից մինչև Ապշերոնյան թերակղզի ընկած
տարածքում հայկական գյուղերի տեղագրությունը, Շամախի, Ղուբա, Բաքու և
Լենքորան քաղաքների հայ բնակչության շարժընթացը, ինչպես նաև սոցիալտնտեսական, հոգևոր մշակութային և հասարակական-քաղաքական կյանքը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել
պատկերը.

Արևելյան Այսրկովկասում ընթացած էթնիկ գործընթացների ընդհանուր
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ուսումնասիրել Արևելյան Այսրկովկասում հայ բնակչության շարժընթացը.
2. լուսաբանել Արևելյան Այսրկովկասի հայության պատմության մանրամասները.

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել և գնահատել Արևելյան Այսրկովկասում ընթացած ժողովրդագրական
գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. մատնանշել արևելագիտության ու թյուրքագիտության բնագավառի հիմնական
գիտելիքները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական
պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
Ա5. քննարկել թուրք-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. պարտադիր ընթերցանություն
3. ընթերցված նյութերի քննարկումներ լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Արևելյան Այսրկովկասում հայերի տեղաբնակ և մշակութակերտ լինելը: Թեմա 2`
Կուրից մինչև Ապշերոնյան թերակղզի ընկած տարածքում հայերի տեղաբաշխվածությունը:
Թեմա 3` Հայության դերակատարությունը երկրամասի
սոցիալ-տնտեսական ու
կրթամշակութային կյանքի զարգացման գործում: Թեմա 4` Արևելյան Այսրկովկասում
Մուսավաթական և Խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից տեղաբնակ
ժողովուրդների (հայեր, լեզգիներ, թաթեր, թալիշներ և այլն) նկատմամբ իրականացված
ուծացման, քաղաքակրթական արժեքների կողոպտման, իրավազրկման և ցեղասպան
քաղաքականությունը: Թեմա 5` Ադրբեջանական պատմագրության կողմից Արևելյան
Այսրկովկասի, հատկապես Բաքու քաղաքի հայության պատմության միտումնավոր
նենգափոխումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.

Ստեփանյան Գ., Բաքվի նահանգի հայությունը XIX դարի երկրորդ կեսին.
Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն, Երևան, 2010:

2.

Ստեփանյան

Գ.,

Բաքու

քաղաքի

հայության

պատմությունը.

Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն, Երևան, 2012:
3.

Stepanian G., Armenians of Baku province in the second half of the 19th century
(historicaldemografic study), Lusakn, Yeravan, 2013.

4.

Ստեփանյան Գ., Շամախի քաղաքի հայերի պատմությունից, Երևան, 2014:

1. 1803/Մ01

2. Իսլամն Ադրբեջանում

3.
3
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


հետազոտել Ադրբեջանի արտաքին և ներքին քաղաքականության մեջ առկա այն
գործընթացները, որոնք վերաբերում են իսլամական գործոնին,



ներկայացնել ուսումնասիրվող թեմայի արդիականությունը, ուսումնասիրման
մեթոդիկան, ուսումնասիրվածության մակարդակը,



տալ գրականության ընդհանուր տեսություն:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել խորհրդային և հետխորհրդային շրջանում իսլամի առանձնահատկություններն Ադրբեջանում,
2. ներկայացնել իսլամի ազդեցությունը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության
մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել արտաքին գործոնի նշանակությունը /թուրքական, իրանական, արաբական/ Ադրբեջանի կրոնական իրավիճակի վրա:

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել կրոնական ակտիվության և կրոնականացվածության մակարդակն արդի
Ադրբեջանում և քաղաքական իսլամի հեռանկարն Ադրբեջանում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. քննարկել թուրք-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում
Բ4. կատարել թիմային աշխատանք
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1.Ակտիվ քննարկումներ լսարանում դասախոսի հսկողությամբ /Interactive teaching methods/,
2. դասախոսություններ,
3. պարտադիր ընթերցանություն,
4.ընթերցված նյութերի քննարկումներ լսարանում
5.որևէ առանձին թեմայի քննարկում բոլորի ակտիվ մասնակցությամբ,
6.աշխատանք ուսանողների քննական միտքն ու վերլուծությունը զարգացնելու ուղղությամբ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Իսլամն Ադրբեջանի տարածքում: Թեմա 2՝ Իսլամը Խորհրդային Ադըրբեջանում:
Թեմա 3՝ Իսլամական զարթոնքը հետխորհրդային Ադրբեջանում. Իսլամական ինքնության
հարցը: Թեմա 4՝ Պաշտոնական իսլամն Ադրբեջանում և պետության դիրքորոշումը կրոնական
խնդիրների նկատմամբ: Թեմա 5՝
Իսլամի թուրքական, իրանական, արաբական
ուղղությունների ազդեցությունն Ադրբեջանի կրոնական իրավիճակի վրա: Թեմա 6`
Արմատականացումը սուննի և շիա շրջանակներում. Ջումաա և Աբու Բաքր մզկիթի
համայնքները` որպես սոցիալ-կրոնական շարժումներ: Թեմա 7` Իսլամական ակտիվությունն
Ադրբեջանում և իսլամի մոբիլիզացիոն ներուժը. պաշտոնական իսլամից դուրս գործող
ուղղություններն ու համայնքները: Թեմա 8` Ադրբեջանը` ումմայի անդամ: Թեմա 9` Իսլամն
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ: Թեմա 10` Ղարաբաղյան հարցն Իսլամական
կոնֆերանս կազմակերպության օրակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ա. Փաշայան, Իսլամն Ադրբեջանում. անցյալը և ներկան, Եր., 2014.
2. Sofie Bedford, Islamic Activism in Azerbaijan, Stocholm, 2009.
3. Svante Cornell, The Politicization of Islam in Azerbaijan, 2006.
4. Hema Kotecha, Islamic and Ethnic Identities in Azerbaijan, 2006.
5. Ариф Юнусов, Исламская палитра Азербайджана, Баку 2012.

1. 1803/Մ01

2. Գաղափարախոսական հոսանքները Թուրքիայում

3.
3
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ

6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

1. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի ընթացքում Թուրքիայում գործած
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հիմնական գաղափարախոսական ուղղությունները և շարժումները:


քննարկել Օսմանյան կայսրության վերջին քառորդ դարի և հանրապետական
շրջանում
գործած
մի
շարք
գաղափարական-գաղափարախոսական
ուղղությունների և հոսանքների գործունեության շրջանակները և քաղաքական
դերակատարման առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկել 20-րդ դարի ընթացքում Թուրքիայում գործունեություն ծավալած
հասարակական, սոցիալական և գաղափարաքաղաքական հիմնական
ուղղությունները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել, թե իրական քաղաքական գործընթացների վրա այդ հոսանքներն ի՞նչ
ազդեցություն են գործել.

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ
1. տարանջատել
առավել
ազդեցիկ
հոսանքների
գործունեության
առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. մատնանշել արևելագիտության ու թյուրքագիտության բնագավառի հիմնական
գիտելիքները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական
պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները:
Բ3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես նաև
որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ
ակադեմիական ոլորտում:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. պարտադիր ընթերցանություն
3. ընթերցված նյութերի քննարկումներ լսարանում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Գաղափարախոսություն. տեսական խնդիրներ և առանձնահատկություններ:
Թեմա 2՝ Գաղափարական հոսանքները Եվրոպայում և Օսմանյան Թուրքիան (19-րդ դարի վերջ
և 20-րդ դարի սկիզբ). Թեմա 3՝ Օսմանյան կայսրության վերջին տասնամյակը և
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գաղափարախոսական հիմնական հոսանքները. Թեմա 4՝ Կայսրությունից՝ հանրապետություն.
շարունակություն, թե՞ նոր սկիզբ. Թեմա 5՝ Բազմակարծությունից ավտորիտարիզմ. Թուրքիան
1920-ական թթ. Թեմա 6՝Ֆաշիզմը և Թուրքիան. Մոռացված զուգահեռներ. Թեմա 7՝
Քեմալականությունը
Թուրքիայում.
Թեմա
8՝
Աջ
շարժումները
Թուրքիայում.
ազգայնամոլություն, ազգայնականություն, պահպանողականություն, իսլամականություն.
Թեմա 9՝ Ձախ շարժումները Թուրքիայում. սոցիալիզմ, կոմունիզմ, արհմիութենականություն.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ռուբեն Սաֆրաստյան, Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի
ծագումնաբանությունը (1876-1920 թթ.), Երևան, Լուսակն, 2009, 248 էջ։
2. Սուրեն Բաղդասարյան, Թուրքիայի քաղաքական համակարգը 1920-1930-ական թթ.
(2001)։
3. Шаган Натали., Пантюркизм от Анкары до Баку, Ереван, 2013.

1. 1803/ Մ01

2. Քրդական հիմնախնդիրը Մերձավոր Արևելքում

3.
6
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 30 ժամ, գործ. – 30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսումնական գործընթացի շրջանակներում ուսանողին համապարփակ գիտելիքներ
փոխանցել այսօր Մերձավոր Արևելքի գլոբալ հիմնախնդիրներից մեկի` քրդական
հարցի շուրջ Թուրքիայում

և Մերձավոր Արևելքում ընթացող զարգացումների

վերաբերյալ


Ներկայացնել

Թուրքիայում

քրդական

հիմնախնդրի

ծագման

և

ձևավորման

պատմաքաղաքական դրդապատճառները, քրդական ազգային շարժման ձևավորման
հիմնական փուլերը զարգացման առանձնահատկությունները


Ներկայացնել Ադրբեջանում քրդական գործոնի անընդհատ աճող կարևորությանը՝
հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական սահմանին քրդերով վերաբնակեցման Բաքվի
իշխանությունների կողմից իրականացվող քաղաքականությունը:

12.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հանրապետական Թուրքիայում քրդերի ազգային շարժումների
պատմական նշանակությունը, դրանց հաջողություններն ու ձախողումները, առանց
որոնց համապարփակ ուսումնասիրության հնարավոր չէ հասկանալ այսօր
մերձավորարևելյան ամենահանգույցային խնդիրներից մեկի էությունը,
2. գնահատել Թուրքիայում «քրդական հարցի» հանգուցալուծման հեռանկարները
հնարավոր քրդական պետականության տեսլականի վերաբերյալ, Թուրքիայի նոր
քրդական տարածաշրջանային քաղաքականությունը՝ Մերձավոր Արևելքում ընթացող
քաղաքական վերջին զարգացումների համատեքստում,
3. քննարկել Ադրբեջանում քրդական խնդրի առանձնահատկությունները և վերլուծել
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Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քրդական քաղաքականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտվել դասընթացին առնչվող տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
փաստացի նյութերից կիրառել գիտահետազոտական մեթոդներն ու կանոնները,
2. պատրաստել թեմային առնչվող զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել քննարկում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. նորացնել և փոխանցելու մասնագիտական գիտելիքը,
2. առաջ քաշել նոր գաղափարներ,
3. իրականացնել թիմային աշխատանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ուսանողը կկարողանա
Ա1. Վերարտադրել ժամանակակից թյուրքագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք
դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող համարկված
գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող գլոբալ և
լոկալ հիմնախնդիրները:
Բ4. կատարել թիմային աշխատանք:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ուսումնական նյութեր, ուղղորդիչ տեքստեր և քարտեզագիտություն,
2. Ինտերակտիվ ներկայացում, համացանցային քննարկում,
3. Լսարանային քննարկում- բանավեճ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Դասընթացի ներածությունը. արդիականություն, գրականության համառոտ
տեսություն. Առաջին աշխարհամարտից հետո ընթացող քաղաքական գորընթացները, Թեմա 2.
Թուրքիայի Հանրապետության կազմավորումը. քեմալականների քաղաքականությունը քրդերի
նկատմամբ և քրդական կրոնական համայնքների 1925 թ. Շեյխ Սաիդի գլխավորած քրդական
ընդվզման դրդապատճառները, ընթացքը և հետևանքները: 1926թ, Թեմա 3. 1936-38 թթ.
Դերսիմի զազաների ապստամբությունը որպես հակադարձ արձագանք Թուքիայի
իշխանությունների գործողությունների: 1920-30 թթ.. քրդական շարժումների
ընդհանրությունները և առանձնահատկությունները. գնահատականների և մոտեցումների
վերլուծություն, Թեմա 4. Քրդական ազգային շարժման վերելքը Թուրքիայում 1980-
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ականներին. PKK կազմավորումը և գործունեության հիմնական շրջափուլերը. կուսակցության
գաղափարական հիմքը և կերպափոխումները: Աբ. Օջալանը որպես PKK առաջնորդ.
քաղաքական առաջնորդի կերպարի վերլուծություն, Թեմա 5. PKK գործունեությունը և
գաղափարական ու մարտավարական փոխակերպումները (KADEK, KONGRA-GEL) 1999 թ.
Օջալանի ձերբակալությունից հետո, Թեմա 6. Քրդական հարցը ԱԶԿ կառավարման
տարիներին (2002-2017 թթ..). ներքին և արտաքին ուղղություններ, Թեմա 7. Քրդական գործոնը
Ադրբեջանում հետխորհրդային տարիներին. քրդական իշխանական վերնախավի
ձևավորումը, Թեմա 8. Քրդական գործոնի արտացոլումը Թուրքիայի և Ադրբեջանի ներքին և
արտաքին քաղաքականության մեջ ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարական շահերի
ապահովման համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բայբուրդյան Վ. Քրդերը, Հայկական հարցը և հայ-քրդական հարաբերությունները
պատմության լույսի ներքո, Երևան 2008:
2. Yılmaz Ensaroğlu, Dilek Kurban, How legitimate are the kurds demands? The Kurdish guestion
though the lens of Turkey`s west, Tesev, 2011
3. Christofer Houston, Kurdistan : crafting of national selves, Berg, 2008
4. Altan Tan, Kurt sorunu, Ya tam kardeslik, ya hep birlikte kolelik, Istanbul, 2010
5. Aslan Degirmenci, Kurt sorununda yeni donem, Istanbul, 2009:

1. 1803/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Թուրքիայի սոցիալ-քաղաքական և մշակութային
մարդաբանություն
5. դաս.- 30 ժամ, գործ.-30 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

3. 10 ECTS
կրեդիտ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ծանոթացնել քաղաքական և սոցիալ-մշակութային մարդաբանության հիմնական
դպրոցներին և հետազոտական ուղղություններին
 Քաղաքական և սոցիալ-մշակութային մարդաբանության գիտական մոտեցումների
միջոցով ներկայացնել Թուրքիայի Հանրապետության պատմության և հասարակության
հիմնական արդիական հիմնահարցերը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Տարբերել քաղաքական և սոցիալ-մշակութային հիմնական դպրոցներն ու
հետազոտական ուղղությունները,

2.

Հասկանալ Թուրքիայի հասարակության հիմնական բնութագրիչները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործել տեքստային և վիզուալ աղբյուրներ

2.

պատրաստել վերլուծական տեղեկագրեր, կատարել վերլուծություններ
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. մատնանշել արևելագիտության ու թյուրքագիտության բնագավառի հիմնական
գիտելիքները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական
պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները:
Ա4. լուսաբանել թյուրքագիտությանը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը՝ նախադեպերի
քննության հենքի վրա:
Բ4. կատարել թիմային աշխատանք:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություն

2.

Տեքստերի և այլ աղբյուրների (աուդիո-վիզուալ) քննական վերլուծություն

3.

Սեմինարային աշխատանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գրավոր աշխատանք նախապես ընտրված աղբյուրի քննության վերաբերյալ։ :
Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գրավոր աշխատանք նախապես ընտրված աղբյուրի քննության վերաբերյալ։ Միավորների
քայլը 1 է:
Եզրափակիչ քննություն.բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ
էսսե՝ նախապես ընտրված թեմայի շուրջ կատարված հետազոտություն: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Մարդաբանությունը և դրա հիմնական դպրոցները, մոտեցումները, աղբյուրները։
Թեմա 2՝ Մարդաբանությունը և արևելագիտությունը
Թեմա 3՝ Թուրքիայի քաղաքական մարդաբանություն
Թեմա 4՝ Թուրքիայի սոցիալ-մշակութային մարդաբանություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

D. Eickelman - The Middle East: an anthropological approach (New Jersey: Prentice Hall,
Revised edition, 1989).

2.

J. White, Muslim Nationalists and the New Turks (Princeton University press, 2012).

3.

Esra Ozyurek, Nostalgia for Modern. State Secularism and Everyday Politics in Turkey (Duke
University Press, 2006).

4.

В.В. Бочаров, Антропология, социология и востоковедение (СПб, 2011).
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2. Էթնիկական հիմնախնդիրը Օսմանյան կայսրությունում և
3.
3
Թուրքիայի Հանրապետությունում
ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 30 ժամ
6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ քննել Օսմանյան կայսրությունում
ոչ մահմեդական
բնակչության կարգավիճակը, մասնավորապես 15-19-րդ դարերում: Ուսանողներին
ներկայացնել ժամանակակից Թուրքիայում էթնիկ բնույթի հիմնախնդիրները, դրանց
նախապատմությունը, ներկա վիճակը: Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում են էթնիկ
հիմնախնդիրների յուրահատկությունները, թուրքական պետական քաղաքականությունը
դրանց նկատմամբ, ինչպես նաև գիտական, հասարակական, քաղաքական շրջանակների
վերաբերմունքը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Օսմանյան կայսրության իսլամացման քաղաքականության փուլերը,
պատմաքաղաքական պատճառները, դրանից բխող զանազան երևույթներ,
2. մատնանշել ժամանակակից Թուրքիայի էթնիկ հիմնախնդիրների դրդապատճառներն ու
ակունքները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ներկայացնել Օսմանյան կայսրության ոչ թուրք ժողովուրդների նկատմամբ
իրականացված իսլամացման քաղաքականության բուն պատճառն ու նպատակը.
2. լուսաբանել թուրքական պետական քաղաքականության կարևոր դրսևորումները
հիմանխնդրի նկատմամբ.

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ
1. ոչ միայն Օսմանյան կայսրության, այլև ներկայիս Թուրքիայի հարցի պատմության հետ
առնչվող շատ իրողություններ քննել պատմահամեմատական լույսի ներքո
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. մատնանշել արևելագիտության ու թյուրքագիտության բնագավառի հիմնական
գիտելիքները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական
պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
Ա4. լուսաբանել թյուրքագիտությանը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է
միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը՝ նախադեպերի
քննության հենքի վրա
Բ4. կատարել թիմային աշխատանք
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. պարտադիր ընթերցանություն,
3. ընթերցված նյութերի քննարկումներ լսարանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում - 4 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր - 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Օսմանյան կայսրության էթնոքաղաքականությունը ոչ մուսուլման ժողովուրդների նկատմամբ: Թեմա 2՝ Թուրքիայի Հանրապետության էթնոքաղաքականությունը
ազգային-կրոնական
փոքրամասնությունների
նկատմամբ:
Թեմա
3՝
Թուրքիայի
Հանրապետության էթնոքաղաքականությունը ոչ թուրք ժողովուրդների նկատմամբ. քրդական
հիմնախնդիր: Թեմա 4՝ Բռնի կրոնափոխ հայերի խմբերը ժամանակակից Թուրքիայում: Թեմա
5՝ Բռնի կրոնափոխ հույները և ասորիները Թուրքիայում: Թեմա 6՝ Կրոնափոխ հայերի
շրջանում տեղի ունեցող զարգացումների արդի վիճակը: Թեմա 7՝ Էթնիկ ծագման հարցը
ժամանակակից Թուրքիայում: Թեմա 8՝ Թուրքական պետական կառույցների և գիտական
շրջանակների վերաբերմունքը այլէթնիկ խմբերի նկատմամբ :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Արտակ Շաքարյան, «Արյան հարկը» Օսմանյան կայսրությունում. Դեւշիրմե», Երևան,
2006:
2.Մելքոնյան Ռ., Աբրահամյան Մ., Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի
Հանրապետության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ որպես
ցեղասպանական արարք, Երևան, 2015:
3. Ալեքսանյան Լ., Չվենեբուրիները (իսլամացված վրացիներ) Թուրքիայում. Պատմություն,
արդի իրավիճակ, Արևելագիտության հարցեր, հատոր 9-րդ, Երևան, 2015, էջ 165-198:
4. Մելքոնյան Ռ., Հայերի բռնի իսլամացումը ցեղասպանության տարիներին. Ընթացքը և
հետևանքները, Երևան, 2010:
5. Sahakyan L., Turkification of the Toponyms in the Ottoman Empire and the Republic of Turkey,
Montreal-Arod Books, 2011, 70p.
6. Sahakyan L., Toponyms and Demography of Bardzer Hayk Provinces of Baberd, Sper and Derjan
in the 16th century Ottoman Register Books, "Lousakn" Publ. House, Yerevan, 2007, 307p.
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