ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՀԱՅ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

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

ԵՐԵՎԱՆ – 2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱԺԻՆ I.
1. ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգ
…………….............................................................................................3

ԲԱԺԻՆ II.
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԾՐԱԳԻՐ ..............................................................................................................................................2
0

ԲԱԺԻՆ III.
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԾՐԱԳԻՐ ...........................................................................................................................................12
3

2

I ԲԱԺԻՆ

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

3

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

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

Գիտական խորհրդի նախագահ___________________ Ա․Հ․Սիմոնյան

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

ԵՐԵՎԱՆ – 2017

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ընդհանուր դրույթներ……………………………………………………………..…………………3
2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը….…3
3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը…………………………………..…………….……….4
3.1. Համակարգի հիմնադրույթները……..…………………….…………………………..............4
3.2. Դասընթացների գնահատումը…………………..………………………………..…...............5
3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը………………………………………..……...6
3.4. Գնահատման սանդղակը…..………………………………………………………………......7
3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը…………………..…………………………….….8
4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը………………………………….....9
5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը…………………………………………11
6. Դասընթացների տեղեկագիրքը……………………………………………...………….................12
7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը…………………………………………………………..13
8. Պրակտիկայի կազմակերպումը…………………………………………………………………...13
9. Հետազոտական աշխատանքի պատրաստումը և
գնահատումը………………………………….....................................................................................14
10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը………………………...……..15
11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը………………………………….....……………………………...16
12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը) …………………………………………………..16
13. Ուսանողի իրավունքները և պարտականությունները…………….......……………………...17

–2–

1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի
կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։

1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը,
գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։

1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1.ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան
ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ,
որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը
համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ
(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը:
Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45
ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։

2.2.Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։

2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական
կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ
քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:

2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3
շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:

2.5.Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5
կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողու-

1

Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները,
տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի
ավելացմամբ), կարող են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկով։
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թյուն, 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
3.1. Համակարգի հիմնադրույթները
3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնա-

հատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն
են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի
ինքնուրույն աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.

ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ
ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում
քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար
սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
3.1.3. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների

(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը
ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝
–4–

դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:

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

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

(ուսումնական մոդուլից) ուսանողի

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման
նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (Քընթ.),
որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
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 ըն-

թացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։
3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսա-

նողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.)
ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից
2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5:
Առաջադրանքների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով:
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յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 10 միավոր,
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար.
Գարդ.= Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում
է համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ 1

Քընթ 2

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

10

10

20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:
3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսա-

նողի 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 եզրա-

փակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթացները:
3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառու-

ցամասի 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 տեղե-

կացնում 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։ Հաստատ3

Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:
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ված 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՝ ուսում-

նառության կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման
դեպքում՝ 67-րդ և 1112-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամ-

յակային քննաշրջաններում` 1820-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման
դեպքում՝ 1316-րդ շաբաթներում:
3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը

սքանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր
քննության տեղեկագիրը դասախոսը սքանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը

հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն
իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս
հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը
կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:
3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահման-

ված նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է պահպանեն քննական
տետրում ներկայացված պահանջները։
3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յու-

րաքանչյուր 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 համապա-

տասխան 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 կի-

րառվում է 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.
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Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար

Գնահատականը

միավորը
18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցու-

ցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում
գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիա-

կան 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 ներկա-

յացնելու 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 բավա-

րարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։
3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային միավորներով.
¶ Î   Îñ»¹Çï

։
i

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դաս-

ընթացների (մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
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ìØ   Îñ»¹Çï

i

¶ ³ñ¹ i

,

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

Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։
3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատա-

կանների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի
ճշտությամբ).
Øà¶ 

ìØ
¶Î

։

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238  15,87 ` 20 հնարավորից:
15

3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային

(հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված
ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

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

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

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

4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի
ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում :
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և այդ ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի
հրամանով։
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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:

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
(բացառությամբ

12-ը,

ապա

պարտադիր

համաձայն

սահմանված

զինվորական

կարգի՝

ծառայությունից

ուսանողը

տարկետման

իրավունքով ընդունվածների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ (կամ

այլ

ուժային

կառույցների)

պատվերով

սովորող

ուսանողների)

կարող

է

առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա
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սկիզբը՝ վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ: (4.10-րդ կետը փոփոխվել է ԵՊՀ
գիտական խորհրդի 11.04.2019թ. 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
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՝
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ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի
վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:

5.4. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝
ներառյալ ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի
պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:

5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են
ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից
հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը
6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող
կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և
«Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգ»-ը,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները,
կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
- 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 մե– 12 –

թոդներն ու չափանիշները:

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը
7.1.ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել առցանց եղանակով:

7.2.Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:

7.3.Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն ստանալու համար:

7.4.Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական
և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի
սպասարկման և զարգացման վարչությունը:

7.5.Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը
ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է

առցանց

միջավայր:

7.6.Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը, տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական
նյութերը, առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և սեմինարներ:

7.7.Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը
8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:

8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:

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:
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8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական հմտությունները:

8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան կրթական ծրագրով:

8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության
կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան
մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի,
կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:

8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:

8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:

8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է
առաջադրանքները:

9. Հետազոտական աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը
9.1. Հետազոտական աշխատանքը ներմուծվում է տվյալ դասընթացի շրջանակում
հետազոտության կատարման և ներկայացման միջոցով, որի նպատակն է խթանել
ուսանողի
անհատական
կամ
ունակությունները
և
նպաստել

խմբային
հետազոտություն
կատարելու
նրա
մասնագիտական
հմտությունների

զարգացմանը: Հետազոտական աշխատանքը ներմուծվում է դասընթացի տեսական
կամ գործնական պարապմունքներին հատկացված ժամերին և ենթադրում է
դասավանդող դասախոսի խորհրդատվություն:

9.2. Հետազոտական աշխատանք ներառող մասնագիտական դասընթացների ցանկը
սահմանում է ծրագրի ղեկավարը և հաստատվում է ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի կողմից: Հաստատումից հետո այն ներառվում է համապատասխան
կրթական ծրագրի մասնագրում։ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում
այդ դասընթացների նվազագույն քանակը երկուսն է, իսկ առավելագույնը` վեցը։

9.3. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասընթացներում: Հետազոտական աշխատանքը մասնագիտական ոլորտին առնչվող,
կիրառական նշանակություն ունեցող և գործնական խնդիրների լուծմանը միտված
ինքնուրույն անհատական կամ խմբային հետազոտություն է: Այն անմիջականորեն
առնչվում է տվյալ մասնագիտական դասընթացի առարկային և խնդիրներին:

9.4. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների խմբի
(առավելագույնը 4 ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի ընդհանուր
ղեկավարությամբ:

9.5. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական
ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված
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տվյալները վերլուծվում են, և արվում է համապատասխան եզրակացություն4:

9.6. Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի արդյունքը
հաշվի է առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում որպես երկու
ընթացիկ քննություններից մեկի

գնահատական՝ եզրափակիչ

գնահատումով

դասընթացի դեպքում առավելագույնը 5 միավոր արժեքով, իսկ առանց եզրափակիչ
գնահատման

դասընթացի

աշխատանքը

գնահատվում

դեպքում`10
է

ինչպես

միավոր

արժեքով։

անհատական,

Հետազոտական

այնպես

էլ

խմբային

աշխատանքների կատարման արդյունքում: Վերջինիս դեպքում գնահատումն
իրականացվում է դասախոսի կողմից ընտրված գնահատման մեթոդաբանությամբ5:

9.7. Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական
ծրագրում կարող են իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրում` սկսած 1-ին կիսամյակից։

9.8. Հետազոտական աշխատանքի թեմաները տրվում կամ հաստատվում են դասախոսի
կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Խմբային
հետազոտական աշխատանք կատարելու դեպքում, խմբերի կազմը հաստատվում է
դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 4-րդ շաբաթվա ավարտը:
Հետազոտական աշխատանքը դասախոսին ներկայացվում է տպագիր կամ
էլեկտրոնային

տարբերակով՝

դասախոսի

հայեցողությամբ,

նրա

կողմից

սահմանված ժամկետում: (9-րդ կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2020թ.
մարտի 19-ի թիվ 12/2 որոշմամբ)

10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում
ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից
ուսանողն ընտրում է երեքը:

10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են
մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է
հինգը:

10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և
արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական
վարչություն:

10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում:

Հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքի և բաղադրիչների մասին տե՛ս ԵՊՀ բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի
կատարման կարգի 8-րդ կետը։
5
Դասընթացի հետազոտական բաղադրիչի գնահատման չափանիշների և համամսնության մասին տե՛ս
ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական
աշխատանքի կատարման կարգի 11-րդ կետը։
4
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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:

12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին
հերթին ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ
բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման,

ԵՊՀ

ներքին

կարգապահական,

ԵՊՀ

ուսանողական

նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և
այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:

12.4. Ուսումնական

խորհրդատուն

ծանոթանում

է

ուսանողների

սոցիալ-

կենցաղային պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը,
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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,
- 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,
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- 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

Հայ բանասիրության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրով.
1.

«Հայոց լեզու և գրականություն»։

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Հայ բանասիրության ֆակուլտետ

«Հայոց լեզու և գրականություն»

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

«Հայոց լեզու և գրականություն»

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2021-22

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

023101.01.6

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ կրթություն կամ դրան համարժեք
որակավորում.

•

միջնակարգ կրթություն կամ դրան համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝
ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա,
Ընդունելությունը կատարվում բուհերի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
նախապատրաստել գիտակրթական
մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.

•
•

համակարգում

աշխատելու

կողմնորոշված

վերլուծելու և համակարգելու լեզվաբանության և գրականագիտության
ոլորտներին առնչվող տվյալները,
կատարելու լեզվաբանական և գրականագիտական վերլուծություններ,
խմբագրական ու թարգմանչական աշխատանք,
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•

•

ներդնելու լեզվաբանական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
կիրառական սկզբունքներ տրված ոլորտում`արդյունավետ աշխատանք
ապահովելու նպատակով,
կազմակերպելու և ուղղորդելու գրական երկերի վերլուծման, տեքստերի
խմբագրման, թարգմանության, հրատարակության պատրաստելու, լեզվական
ու գրականագիտական առարկաներ ուսուցանելու աշխատանքներ։

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

.
1. բացատրելու լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման
սկզբունքները,
2.

ներկայացնելու գրական տարբեր երկեր և վերլուծելու դրանք,

3. որոշելու տեքստերի լեզվաոճական առնձնահատկությունները,
4.

մատնանշելու գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները,

5.

անվանելու

ուսումնասիրության

ոլորտին

առնչվւղ

գիտական

հասկացությունները,
6. ընտրելու

և

դասակարգելու

գրաբարի,

բարբառների,

ժամանակակից

արևելահայերենի ու արևմտահայերենի լեզվական տարբեր իրողությունների
վերաբերող փաստեր,
7.

հիմնավորելու կատարած ուսումնասիրության արդյունքները։

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1.

գործնականում

իրականացնելու

լեզվական

և

գրականագիտական

վերլուծություներ,
2. կատարելու խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային
վերլուծությանն առնչվող աշխատանքներ,
3. օգտագործելու բնագրային նյութեր՝ լեզվաոճական, բարբառագիտական և
գրականագիտական ուսումնասիրությունների համար,
4. ընտրելու ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր
փաստական նյութ,
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5. գնահատելու գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ,
6. նկարագրելու ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը,
7. հակադրելու և համադրելու եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները,
8.

կիրառելու տեսական

գիտելիքները գրականագիտական

և լեզվական

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

1.

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր
խոսքի տվյալներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),

2.

վերլուծելու առկա խնդիրները և որոշելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
միջոցները և եղանակները,

3. օժանդակելու խմբային աշխատանքների կազմակերպմանը
4.

քննարկելու

ծագած

խնդիրները

և

աջակցելու

դրանց

լուծման

աշխատանքներին։
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Տե՛ս «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգ», Երևան, 2017 թ., էջ 4-9:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Հայոց լեզու և գրականություն¦ ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
գիտակրթական հաստատություններում։ Հնարավոր աշխատավայրերն են՝ ՀՀ պետական և
մասնավոր բուհեր, հանրակրթական դպրոցներ, Մատենադարան, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի և
գրականության ինստիտուտներ, տուն-թանգարաններ, գրադարաններ, կրթամշակութային
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տարբեր հաստատություններ և այլ պետական ու մասնավոր հիմնարկներ ու
ձեռնարկություններ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են իրենց ուսումը շարունակել ԵՊՀ, ինչպես նաև
ուսումնական տարբեր հաստատությունների մագիստրատուրայում։

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

գիտական քննարկումներ և բանավեճեր,

•

հանդիպումներ գրողների, մշակութային գործիչների հետ,

•

էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

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

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության պետական կրթական
չափորոշիչ։
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
-------------------------------18. Դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ

1. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու
հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման
տեխնիկայի կիրառման կարողություն:
Հետազոտական
• գիտական աշխատանք կատարելու հմտություն,
• համացանցային տեղեկատվական պաշարներից օգտվելու հմտություն,
• լեզվաբանական կամ գրականագիտական հետազոտություն վերլուծելու
հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու հմտություն:
Հաղորդակցման
• բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• կատարված գիտական հետազոտությունը վերլուծելու,
խմբավորելու և հստակ ներկայացնելու կարողություն,
• որևէ օտար լեզվի լավ/գերազանց իմացություն։
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արդյունքները

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word,
Excel, Power-Point) հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ
(pptx, prezi, canva և այլն):
Այլ կարողություններ
• մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:

2. Մասնագիտական կարողություններ
• Լեզվաբանական կամ գրականագիտական արդի հիմնախնդիրները
մեկնաբանելու, վերլուծելու կարողություն,
• Լեզվաբանական
կամ
գրականագիտական
հետազոտություն
և
վերլուծություն կատարելու կարողություն,
• բանավոր և գրավոր հաղորդակցական մշակույթ ձևավորելու կարողություն,
• հրապարակային ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու կարողություն,
• տեքստեր խմբագրելու և հրատարակության պատրաստելու կարողություն,
• լեզվաբանական կամ գրականագիտական աշխատությունների մեթոդական
առանձնահատկությունները ներկայացնելու գործնական հմտություն։

3. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
•

•

•

•

գիտական աստիճան և/կամ կոչում բանասիրության գծով, կամ որոշ դեպքերում՝
տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած
մագիստրոսի կոչում,
վերջին 5 տարում առնվազն 5 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն (միջազգային հանդեսներում և/կամ ՀՀ ԲՈԿ-ով
հաստատված պարբերականներում),
վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։
Մանկավարժական փորձ
մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ,
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•

•

•
•

վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների,
Պրակտիկ աշխատանքի փորձ
առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ բանասիրական աշխատանքներ
կատարելու ոլորտում։
Այլ պահանջներ
դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի
առցանց նյութերի առկայություն,
ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝
առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)։
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«ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման
Ա2

սկզբունքների իմացություն
գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ
իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն
Բ2

Ա3

տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների
որոշման վերաբերյալ իմացություն

Բ3

Ա4

գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների
վերաբերյալ իմացություն
ուսումնասիրության
ոլորտին
առնչվող
գիտական
հասկացությունների իմացություն
գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու
արևմտահայերենի լեզվական տարբեր իրողությունների
վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն
կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման
իմացություն

Բ4

Ա5
Ա6

Ա7

Բ5
Բ6

Բ7
Բ8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
տեղեկատվության
տարատեսակ

աղբյուրներից Գ4
(համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն

խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային
վերլուծությանն
առնչվող աշխատանքներ կատարելու
կարողություն
լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական
ուսումնասիրությունների
համար
բնագրային
նյութեր
օգտագործելու կարողություն
ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր
փաստական նյութ ընտրելու կարողություն
գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ գնահատելու
կարողություն
ուսումնասիրությանն
առնչվող
փաստական
նյութը
նկարագրելու կարողություն
եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և
համադրելու կարողություն
տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ
կիրառելու կարողություն
ծագած խնդիրները քննարկելու և դրանց լուծման
աշխատանքներին աջակցելու կարողություն

Գ2
Գ3

առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ միջոցները և եղանակները որոշելու կարողություն
խմբային աշխատանքների կազմակերպմանը օժանդակելու
կարողություն
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն-1
Գերմաներեն-1
Ֆրանսերեն-1
Անգլերեն-2
Գերմաներեն-2
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
Կամընտրական դասընթացներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ

Մոդուլի
թվանիշը
1106/Բ01
1106/Բ02
1603 /Բ01
1604/Բ01
1608/Բ01
1603/Բ02
1604/Բ02
1608/Բ02
1703/Բ01
1703/Բ02
2301/Բ01
0002/Բ01
0708/Բ01
0105/Բ01
1302/Բ01

Ա1

Ա2

Ա3 Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8 Գ1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

1901/Բ01

X

X

X

X

X

1001/Բ01
1005/Բ24
1202/Բ01
1107/Բ01
2001/Բ01
1302/Բ01
2203/Բ22
1301/Բ01
1306/Բ01
0404/Բ01

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

9

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Գ2

Գ3

Գ4
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

Գրաբար-1
Հայ ժողովրդի բանահյուսություն

1402/Բ03
1403/Բ02

Գրականագիտության ներածություն
Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունաբանություն և բառագիտություն-1
Գրաբար-2

1407/Բ02
1401/Բ03
1402/Բ04

Լեզվաբանության հիմունքներ
Հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմություն
Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունաբանություն և բառագիտություն-2
Խոսքային էթիկետ և գործնական հաղորդակցման հմտություններ
Տեքստի խմբագրում և ստեղծագործական մշակում
Գրաբար-3
19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն-1
Անտիկ և վերածննդի արտասահմանյան գրականության պատմություն
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն-1
Բարբառագիտության հիմունքներ
Բանասիրական աշխատանքի հիմունքներ
19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն-2
17-18-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն-2
Արևմտահայերեն
Արևելահայ քերականագիտական տեսություններ և լեզվական
վերլուծության հիմունքներ
19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն
Ընդհանուր լեզվաբանություն
19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության պատմություն1
Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն-1
Ռուս գրականության պատմություն
Գրականության տեսություն
19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության պատմություն2
Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն-2

1406/Բ02
1403/Բ03
1401/Բ04
1401/Բ09
1401/Բ10
1402/Բ05
1403/Բ04
1606/Բ01
1401/Բ05
1402/Բ06
1404/Բ02
1403/Բ05
1606/Բ02
1401/Բ06
1401/Բ11
1401/Բ12

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

1606/Բ03
1406/Բ03
1403/Բ06

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

1402/Բ07
1401/Բ13
1404/Բ03
1404/Բ08
1404/Բ09
1404/Բ04
1407/Բ04

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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X
X
X

X
X

X
X

1401/Բ08

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

1401/Բ07
1701/Բ01
1407/Բ03
1403/Բ07

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
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Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ - 1 (Լեզվաբանություն)
Ժամանակակից հայերենի իմաստաբանություն

1401/Բ14

Գրաբարի և արդի արևելահայերենի ընդհանրությունները և
տարբերությունները
Հայոց տեղանվանագիտություն
Հրապարակային խոսք
Ժամանակակից հայերենի նորաբանությունները
Միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերը
Լեզվաբանական տիպաբանություն և նշանագիտություն
Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ - 2 (Գրականագիտություն)
Դիցաբանությունը մատենագրության մեջ
13-18-րդ դարերի հայ քնարերգությունը

1402/Բ06

Համեմատական գրականագիտություն
Գրական երկի վերլուծության սկզբունքները
20-րդ դարասկզբի իրադարձությունները հայ նորագույն գրականության
մեջ
Քննադատության տեսություն
Հայ նորագույն գրականությունը և գրական ավանդույթը
Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ - 3 (Թարգմանչական գործ)
Թարգմանության տեսության հիմունքներ
Սիջմշակութային հաղորդակցում (ռուս-հայկական միջմշակութային
առնչություններ)
Հայ թարգմանչական արվեստի պատմություն
Թարգմանության բառապաշարային և քերականական խնդիրներ
Համեմատական ոճագիտություն
Գեղարվեստական թարգմանության առանձնահատկությունները
Գիտատեխնիկական և պաշտոնական տեքստերի թարգմանության
առանձնահատկությունները
Կրթական այլ մոդուլներ
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք
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«Հայոց լեզու և գրականություն»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1106/Բ03

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 ECTS
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`
Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,
Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի
պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. 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.
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, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., 2014:
1106/Բ04

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

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
Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի
հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի
ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝
պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ
ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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.
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
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Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. 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.
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. 1603/Բ 01

2. Անգլերեն-1

3. 4 կրեդիտ

4. 4 / շաբ.

5. գործ. - 2

6. 1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում,
2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների
ներմուծում և ուսուցում,
4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և
թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
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5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.
համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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.
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. Голованев В. В. «Английский для психологов» /a guide for students/, Minsk 2005
2. Коваленко П. И. «Английский для психологов» Ростов-на-Дону, 2002
3. Feldman R. “Materials based on “Understanding Psychology” 2006

1. 1603/Բ02

2. Անգլերեն-2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 / շաբ.

5. գործ. - 2

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես 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:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակադրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում և
թարգմանություն,
ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,
արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.
համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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.
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՝/
Zakoyan L. “English for Psychologists” Yerevan 2014
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Grigorian A. English for Students of Philosophy and Psychology “Thoughts – the shadows of our feelings”
Yerevan 2015
Макарова Е. «Human psychology readings» Москва, 2015

1. 1604/Բ 31

2. Գերմաներեն-1

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4

6. 1-ին կիսամյակ/ աշնանային

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
իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի 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,
կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք,
խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
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:
Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը»,
«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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/Բ 32

2. Գերմաներեն-2

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4

6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային

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
պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ կաղապարների
մասին,
ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքների մասին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք,
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.
Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը
և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և 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:
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.
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. գործն.՝ 4 ժամ

6. I կիսամյակ/աշնանային

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
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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.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
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 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.
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. 1608/Բ32

Ֆրանսերեն -2

3. 4 ECTS
կրեդիտ
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4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.՝ 4 ժամ

6. II կիսամյակ/գարնանային

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
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.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
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 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.
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.
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Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.

1. 1703/ B 01

2. Ռուսերեն- 1

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ /գործնական

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.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ
ինքնուրույն աշխատանք
թիմային աշխատանք
բանավոր ներկայացում
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հարց և պատասխան
ստուգողական աշխատանք
ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
թեստային առաչադրանք
բանավոր հարցում
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.
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/ B 02

2. Ռուսերեն - 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ /գործնական

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.
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Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ
ինքնուրույն աշխատանք
թիմային աշխատանք
բանավոր ներկայացում/զեկույց/
բանավեճ
ստուգողական աշխատանք
թեստային աշխատանք
վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
թեստային առաչադրանք
բանավոր հարցում
ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարահյուսական կառուցվածքներ: 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.
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.

1. 2301/Բ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. գործ.-2

6. 2-ին՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և
ինֆորմացիոն ապահովման մասին
ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական
հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
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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.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ2. կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական
գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն
առաջադրանքներ:
Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ.
փոստին:
Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը հանձնել
առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։
Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները:
Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։
Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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
4.

4 ժամ/շաբ.

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
5.
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դաս. - 2, գործ. - 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

6.

1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7.

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ,
փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ
պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին
բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու
ուղիները,
ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու
պաշտպանության ձևերին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու
ուղղությամբ,
ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում,
օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.
համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ5.
ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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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.
Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
Քաղաքացիական պաշտպանություն:
ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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. 0708/Բ01

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի`
որպես գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների,
համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար
գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության
հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ճանաչել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմության, սոցիալական էկոլոգիայի
հիմունքներին և առանձնահատկություններին,
ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներին,
նկարագրելու մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
հասկանալու և լուսաբանելու աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքներին և
օրինաչափություններին
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Օգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ
պայքարի ազգային զեկույցներից,
մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառելու բնապահպանական և
էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում,
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վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և անել համապատասխան
եզրակացություններ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
կատարել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3.
քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
Գ4.
պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
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 գոյատևման 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.
Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», 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:
Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և լաբորատորգործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
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Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:
Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն և
Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
1. 0105/Բ01

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1, գործն. – 1

6. 4 – րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու
համար,
ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2.
կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական
գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար:
Գ4.
պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
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.
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 այլք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:
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1. 1302/Բ1

2.Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 , սեմ.-2

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

•

դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել փիլիսոփայական գիտելիքի
հիմնական առանձնահատկությունները, կառուցվածքը, հոգևոր մշակույթի
համակարգում ունեցած դերն ու նշանակությունը,
ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացքային հիմնախնդիրների վերլուծության
և արժեքավորման կարողություններ, մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանը
նպաստող փիլիսոփայական-մեթոդաբանական մտածելակերպի և համակարգային
մտածողության տարրեր:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ փիլիսոփայության գործառույթները, փիլիսոփայական հինմնահարցերը
և
հասկացությունները,
դրանց
արժեքաբանական,
աշխարհայացքային,
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները,
2. իմանալ
համաշխարհային
փիլիսոփայական
մտքի
զարգացման
առանձնահատկությունները, փիլիսոփայական գիտելիքի և մեթոդների` ընդհանուր
ճանաչողական և մասնավոր գիտությունների զարգացման գործում ունեցած
նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել մասնավոր փաստերի ընդհանրացման-ընդհանուր սկզբունքների
ձևակերպման և ընդհանուր դրույթների մասնավորեցման, կիրառման
տրամաբանական գործողություններ,
2. քննարկվող հիմնահարցերի նակատմամբ դրսևորել համակարգային մոտեցում,
դրանք վերլուծել համապատասխան տրամաբանական և ֆիզիկական
համատեքստում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կարողանալ մասնագիտական հիմնախնդիրները վերլուծել մեթոդաբանական,
աշխարհայացքային, գաղափարական տեսանկյուններից` դրսևորելուվ
ստեղծագործական մոտեցման կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. իմանալ փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական գործառույթները,
հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու հասարակագիտության
հետ առնչությունները,
Ա4. յուրացնել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերի գոյաբանական և իմացաբանական
հիմունքները, նյութական և հոգևոր կեցության ծագման բնագիտական և
մշակութաբանական հիմքերը,
Բ1. մեկնաբանել փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը, գնահատել
դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Անհատական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայության առարկան և հիմնական գործառույթները հոգևոր մշակույթի համակարգում:
Փիլիսոփայական մտքի զարգացման հիմնական փուլերն ու առանձնահատկությունները:
Կեցության էությունը և տիպաբանությունը: Շարժում և զարգացում: Զարգացման վերաբերյալ
տարբեր հայեցակարգերի վերլուծությունը: Զարգացման չափանիշի հիմնահարցը:
Համակարգայնություն: Համակարգերի էությունն ու տիպաբանությունը: Դետերմինիզմ և
ինդետերմինիզմ, կոնդիցիոնալիզմ և մոնոկաուզալիզմ: Հոգևորի և դրա մակարդակների
հիմնահարցը: Lեզու և մտածողություն: Աշխարհի ճանաչելիության հիմնահարցը: Ճանաչողության
եղանակները: Իռացիոնալիցմ: Ճշմարտության վերաբերյալ փիլիսոփայական հայեցակարգերի
վերլուծությունը: Ճշմարտության չափանիշի հիմնահարցը: Իմացությանն մեթոդների էությունն ու
տիպաբանությունը: Գիտական և ստեղծագործական իմացություն: Մարդու հիմնահարցը:
Հասարակական համակարգի և երևույթների մեկնաբանման տարբեր հայեցակարգերը:
Հասարակական համակարգի կառուցվածքային և գործառույթային վերլուծությունը:
Քաղաքացիական հասարակության գաղափարը և զարգացման հեռանկարները:
Քաղաքակրթության զարգացման հիմնական միտումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Շաքարյան Հ.Գ.: Փիլիսոփայություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2005:
2. Ասատրյան Մ.Վ.: Փիլիսոփայության ներածություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2004:
3. Զաքարյան Ս.Ա.: Փիլիսոփայության պատմություն : Երևան, 2005:
4. Սարգսյան Ա.Հ., Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան, 2010թ.:
5. Фролов И. Т. и др. Введение в философию: учебное пособие для вузов. М., 2007.
1901/Բ01
2 ժամ/շաբաթ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Իրավունքի հիմունքներ
Դաս․ - 2

2 կրեդիտ

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։
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի ձևերը,
իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը, դրանց
կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման առարկան,
հիմնադրույթները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։
դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:
գ. գ. ընդհանրական կարողություններ
ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),
օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.
համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
Գ4.
պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի
կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, իրավաչափ
վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը:
Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական
իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական
իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։
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Հիմնական գրականության ցանկը
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 այլք,
Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլք,
Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

Կամընտրական դասընթացներ
1. 1005/Բ24

2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 2,

6. 3-րդ` 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
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)
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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.
•Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր,
• Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
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
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
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
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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.
Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009,
288с.
Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009,
336с.
Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
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

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարքային

3. 2 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
ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն
ու նշանակությունը,
պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և
կատարել թարգմանություններ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
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կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման
հարցերում,
մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության
էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական
համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝
Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական
գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական
գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник 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¦).
1. 1007/Բ 20
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս․ - 2
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
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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 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. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
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.
Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
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Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ,
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ
հրատարակչություն, 2014:
Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,, ,
2015:
www.armstat.am
1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 1 ժամ-դաս., 1 ժամ-ինքն.
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին:
ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող
մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա
մշակութային գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
առաջացման և զարգացման տեսությունները,
ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները,
նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու
պայմանները,
ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և
լոկալ դրսևորումները,
տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
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.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-30,
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] 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,
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,
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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.
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ:
ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
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: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային
կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները,
(դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ
առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը,
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական
ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն.
Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական
հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի
Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
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Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
1. 2203/Բ22
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 2

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի
ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական
հիմնախնդիրներ,
նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.
համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
Գ3.
քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
Գ4.
պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
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.
Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
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Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ. (գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
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. 1306/Բ01

2. Հոգեբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 2

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք
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•
•

9.

3. 4 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է ՝
ուսանողներին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ հոգեբանության հիմնադրույթների մասին,
ծանոթացնել հոգեկան գործընթացների, վիճակների և առանձնահատկությունների հիմնական
դրսևորումներին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկել և տարբերակել հոգեկան գործընթացները, դրանց
գործոնները, դրանց դրսևորումներն ու արդյունքները
2. թվարկել հոգեկան վիճակների առանձնահատկությունները
3.
4.

հիմքում

ընկած

տարբերակել անհատական առանձնահատկությունները, անձնային տիպերը
տարբերակել խմբերում իրականացող սոցիալ-հոգեբանական գործընթացները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.

կիրառել վարքի հիմքում ընկած հոգեբանական գործոնների կառավարման հմտությունները
վերլուծել անձի վարքն ու դրա շարժառիթները

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

օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից
ներկայացնել հետազոտության արդյունքները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ3. զբաղվելու գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական աշխատանքներով,
2. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
3. Գ2. Օգտվելու համակարգչային ծրագրերից (Word, Power Point):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություն,
• սեմինար պարապմունք
• գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
• 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:

•

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր..
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,

վերլուծական

պատասխաններ:

1. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.

Հոգեբանության նշանակությունն արդի հասարակությունում:
Հոգեբանության առարկան և մեթոդները:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Հոգեկանի կառուցվածքագործառութային նկարագրությունը:
Մոտիվացիոն ոլոր, կենսաապահովման գործառույթ:
Իմացական ոլոր, ճանաչման գործառույթ:
Հուզական ոլորտ, գնահատման գործառույթ։
Կամային ոլորտ, վարքի կարգավորման գործառույթ:
Խոսք և հաղորդակցում։
Խառնվածք, բնավորություն, օժտվածություն։

10. Անձը խմբում և խմբային երևույթներ։
Գրականության ցանկ

1.
2.
3.
4.
5.

Գրին Է. Խառնվածք. – Երևան, 2002
Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб., 2006
Психология: Учебник / под ред А.А. Крылова. – М., 2000
Столяренко Л.Д. Основы психологии: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2003
Филимонов В.И. Физиологические основы психофизиологии. – М., 2003
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2. Բարոյագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 2

6. 3-րդ` աշնանային 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 հիմանահա
րցերին:
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:
տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին,
ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
5. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
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6.

գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
8. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. քննադատորեն
վերլուծելու
և
եզրահանգումներ
կատարելու
տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
Բարոյական հարաբերությունների էությունը
Կրոնական էթիկա:
Բիոէթիկա:
Քաղաքական էթիկա:
Սիրո մետաֆիզիկա:
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, 1301/Բ2

2. Տրամաբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 2

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

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

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. հասկանալ մտքի կառուցվածքը,
1. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք
կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու
հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական
գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
2. 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:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Ա6. ունենալու հիմնարար գիտելիքներ տեսական փիլիսոփայության,
տրամաբանության և գիտության փիլիսոփայության առարկայի արդի հիմնախնդիրների
մասին ,

2. Ա8. ունենալու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական
բնագավառներում կիրառելու մասնագիտական հմտություն, հռետորության և
բանավիճելու ունակություն,
3. Բ7. տարբերակելու երևույթների օրինաչափ կապերը
պատահականություններից և կատարելու փիլիսոփայական
ընդհանրացումներ,
4. Գ4.պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Անհատական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:
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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. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие.
М.,2005
2. .Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
3. 4 .Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
4. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006
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2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4.
2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել
հումանիտար
և
սոցիալ-տնտեսագիտական
մասնագիտությունների
ուսանողներին բնագիտական գրագիտության հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,
ապագա մասնագետին ուսանել բնագիտության, մաթեմատիկայի և հումանիտար գիտությունների ուսումնասիրման առարկաների ու մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները`
զանազան
մոլորություններից,
նախապաշարմունքներից,
սնահավատություններից և, ընդհանրապես, փսևդոգիտությունից զերշ պահելու նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը,
2. մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության
ընդհանրություններն ու տարբերությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության
ընթացքում,
կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները
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3.

հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
2.
3.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման որոշ
դասընթացներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ընկալել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցել դրանց տարածմանը
2.

Օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել ստացված ինֆորմացիան

3.

Տիրապետել հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների հիմնական
դրույթներին և մեթոդներին

4.

Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
• Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
• Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 3` Բնագիտությունը և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան:
Թեմա 5` Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ: Թեմա
7`Բիոէթիկայի ներածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Լ. Ս.Ասլանյան, Հ. Ս. Կարայան. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Երևան,
2011թ.:
С. Н. Карпенков. Концепции современного естествознания. М. Академический проект. 2006.
В. В. Свиридов. Концепции современного естествознания. Питер, 2005.
В. А. Канке. Концепции современного естествознания.М. Логос. 2002
Д. А. Симонов. Концепции современного естествознания в вопросах и ответах. М. Проспект,2005.
А. В. Волошинов. Математика и искусство. М. Просвещение.2000.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 1402/Բ03

2. Գրաբար-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 գործնական

6. 1-ին կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել գրաբարի հնչյունական համակարգը, բառապաշարային և քերականական
հիմնական առանձնահատկությունները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գրաբարի հնչյունական համակարգի հիմնական
առանձնահատկությունները.
2. բացատրելու գրաբարի և աշխարհաբարի բառապաշարային հիմնական
տարբերությունները.
3. մատնանշելու
լեզվի
զարգացման
ընթացքում
կատարված
փոփոխությունները։

քերականական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տարբերակելու գրաբարին բնորոշ հնչյունական, բառապաշարային, քերականական
իրողությունները.
2. վերլուծելու գրաբար բնագրեր.
3. գործնականում կատարելու գրաբար բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու լեզվական որոշ նմուշների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվական նորմից եղած շեղումները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն
5.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
6 Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն
7. Գ1 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. գործնական աշխատանքների և վարժությունների կատարում.
2. գրաբար բնագրերի լեզվական վերլուծություն.
3. գրաբար բնագրերի վերածում աշխարհաբարի։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Գրաբարը՝
որպես
հայերենի
զարգացման
շրջան.
գրաբարի
ընդհանուր
առանձնահատկությունները։
2.Գրաբարի հնչյունական համակարգը. երկբարբառներ և եռաբարբառներ։
3. Գրաբարի դերբայները։
4. Գրաբարի խոնարհման համակարգը. սահմանական, ստորադասական և հրամայական
եղանակներ։
5.Գրաբարի անկանոն բայերը։
6.Գրաբարի պակասավոր բայերը։
7. Պատճառական բայեր։
8. Գրաբարի բաղադրյալ ժամանակները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ս. Ղազարյան, Հ. Ավետիսյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2007։
Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1976։
Լ. Խաչատրյան, Գ. Թոսունյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2004։
Վ. Առաքելյան, Գրաբարի քերականութիւն, Երևան, 2010։
Ս. Ղազարյան, Գրաբարի դասագիրք, Երևան, 1951։

1. 1403/Բ02

2. Հայ ժողովրդի բանահյուսություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 46 դասախոսություն, 14 սեմինար

6. 1-ին կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել հայ ժողովրդի բանահյուսությունը, բանահյուսական
ստեղծագործությունների ժանրերը, նրանց առանձնահատկությունները.

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու բանահյուսության և գեղարվեստական գրականության
ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

2. բացատրելու բանահյուսական ստեղծագործությունների ժանրային
առանձնահատկությունները.
3. քննարկելու գրականագիտական ուսումնասիրություններ։

38

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
3. գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի ուսումնասիրություններ։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու գրական ուղղությունների, հոսանքների առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բանահյուսական բնագրերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 10
թեստային առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 0,5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 10
թեստային առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 0,5 միավոր արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ժողովրդական բանահյուսության առարկան. բանահյուսության տարբերակումը գրավոր
2.
3.
4.
5.
6.
7.

գրականությունից։
Հայ ժողովրդի բանահյուսությունը. ընդհանուր ակնարկ։
Հայ հին առասպելները. առասպելի ժանրային առանձնահատկությունները.
առասպելների հետագա մշակումները։
Հայ ժողովրդական էպոսը. էպոսի ժանրային առանձնահատկությունները. էպոսի
պատումները։
Հայկական ժողովրդական հեքիաթները. հրաշապատում և իրապատում հեքիաթներ.
ավանդազրույցներ. դրանց մշակումները։
Առակ. առած. ասացվածք. հանելուկ։
Հայկական ժողովրդական վիպական երգեր. հայ ժողովրդական քնարերգություն. հայ
գուսանական երգեր։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ս. Հարությունյան, Բանագիտական ակնարկներ, Եր., 2010:
2. Հայ բանահյուսություն, Քրեստոմատիա (կազմ. և խմբ. Գր.Գրիգորյան), Եր., 1974:
3. Ս. Հարությունյան, Հայ հին վիպաշխարհը, Եր., 1987:
4. Աբեղյան Մ.Խ., Երկեր, հ. Ա, Եր., 1966, հ. Բ, Եր.,1967, հ. Դ, Եր., 1970:
5. Ն. Վարդանյան, Հայոց իրապատում հեքիաթը, Եր., 2009:
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1. 1407/Բ02

2. Գրականագիտության ներածություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 24 դասախոսություն, 6 սեմինար

6. 1-ին 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
արվեստի մյուս տեսակների առնչությունները,
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.

1. Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ
իմացություն.
3. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն
4. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական
ուսումնասիրությունների համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն
5. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական
նյութ ընտրելու կարողություն
6. Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն
7. Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու
կարողություն
8. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. գրական երկերի լեզվական, տաղաչափական և ժանրային վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3,
4 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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:
Գրական երկի կոմպոզիցիան, սյուժեն և ֆաբուլան:
Չափածո երկի կառուցվածքը. տաղաչափական համակարգեր։
Գրական սեռեր և ժանրեր։
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. 1401/Բ03

2. Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունաբանություն և
բառագիտություն-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն, 30 գործնական

6. 1-ին կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային համակարգերն իրենց
տարբեր հատկանիշներով,
կիրառությունը։

ուսուցանել

տեսական

գիտելիքների

գործնական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
նկարագրելու ժամանակակից հայերենի հնչյունների հատկանիշներն ու դասակարգման
սկզբունքները, բառապաշարի ընդհանուր հատկանիշները.
2. բացատրելու հնչյունափոխական առանձնահատկությունները, գրանշանների և
հնչյունների փոխհարաբերությունը.
3. որոշելու բառերի հնչյունական հատկանիշները։
1.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. տարբերակելու շեշտափոխական, պատմական և փոխազդեցական հնչյունափոխության
իրողությունները
2. վերլուծելու բառերի հնչյունական կազմը.
3. գործնականում կատարելու հնչյունաբանությանն ու գրաբանությանը առնչվող նյութերի
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու հնչյունական իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու հնչյունափոխական օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
5. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. տեքստերի լեզվական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր՝ թելադրություն։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 5, 3, 1, 1 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

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

Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում. հայերենի զարգացման փուլերը։
Հայերենի հնչյունական համակարգը. այբուբենի հատկանիշները։
Հնչյուն և հնչույթ. հնչույթ և գրանշան։
Ձայնավորների դասակարգումը. բաղաձայնների դասակարգումը։
Շեշտը հայերենում. վանկ. տողադարձ։
Հնչյունափոխությունը և նրա տեսակները։
Գրաբանություն։
Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները. ուղղագրական բարեփոխումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 2002։
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2.Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբանություն), Երևան, 1997։
3.Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (իմաստաբանություն), Երևան, 1993։
4.Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (բառակազմություն, դարձվածաբանություն,
բառարանագրություն), Երևան, 1990։
5.Ս. Գալստյան, Հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2003։
1. 1402/Բ04

2. Գրաբար-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 գործնական

6. 2-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել գրաբարի բառապաշարային հիմնական առանձնահատկությունները,
հոլովման և խոնարհման համակարգերը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գրաբարի քերականական համակարգի հիմնական
առանձնահատկությունները.
2. բացատրելու գրաբարի և աշխարհաբարի բառապաշարային հիմնական
տարբերությունները.
3. մատնանշելու լեզվի զարգացման ընթացքում հոլովման և խոնարհման համակարգերում
կատարված փոփոխությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու գրաբարին բնորոշ հնչյունական, բառապաշարային, քերականական
իրողությունները.
2. վերլուծելու գրաբար բնագրեր.
3. գործնականում կատարելու գրաբար բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրաբար նմուշների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվական նորմից եղած շեղումները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն
5.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
6 Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն
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7. Գ1 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական աշխատանքների և վարժությունների կատարում.
2. գրաբար բնագրերի լեզվական վերլուծություն.
3. գրաբար բնագրերի վերածում աշխարհաբարի։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.
5.

Գրաբարի անվանական հոլովումը։
Հոլովները և նրանց կազմությունը։
Պարզ հոլովումներ. Ա, Ե, Ի, Ո, ՈՒ հոլովումներ։
Խառը հոլովումներ. Ի-Ա, Ո-Ա հոլովումներ։
Այլաձև հոլովումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ս. Ղազարյան, Հ. Ավետիսյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2007։
2.Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1976։
3.Լ. Խաչատրյան, Գ. Թոսունյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2004։
4.Վ. Առաքելյան, Գրաբարի քերականութիւն, Երևան, 2010։
5.Ս. Ղազարյան, Գրաբարի դասագիրք, Երևան, 1951։
1. 1406/Բ02

2. Լեզվաբանության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 5 ECTS
կրեդիտ
5. 46 դասախոսություն, 14 գործնական

6. 2-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել լեզվաբանական ընդհանուր կարգերը. աշխարհի լեզուների հնչյունական,
բառային,
ձևաբանական
առանձնահատկությունները,
լեզվաընտանիքներում։

և

շարահյուսական
համակարգերի
աշխարհի
լեզուներն
ու
նրանց

ընդհանուր
բաշխումը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.

նկարագրելու լեզվական կարգերի առանձնահատկությունները.
բացատրելու ցեղակից և ոչ ցեղակից լեզուների նմանություններն ու տարբերությունները.
որոշելու լեզուների պատկանելիությունն ըստ լեզվաընտանիքների։
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու լեզվաբանական ուսումնասիրության մեթոդներն ու ուղղությունները.
2. վերլուծելու լեզվի կառուցվածքային համակարգը.
3. գործնականում կատարելու լեզվաբանական ուսումնասիրություններ։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու լեզվական իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվի կառուցվածքային օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
3. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
4. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն
6. Բ5 գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ գնահատելու կարողություն.
7. Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն
8. Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու
կարողություն.
9. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. լեզվական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ 2,5, 2,5, միավոր արժեքներով։

2.

2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ 2,5, 2,5, միավոր արժեքներով։

3.

Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
3, 3, 4 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Լեզվի բնութագիրը. լեզվի բնորոշումը. լեզվի գոյության ձևերը։
2. Լեզուների հնչյունական համակարգերի նմանություններն ու տարբերությունները.
3.
4.
5.
6.
7.

գրային համակարգեր։
Լեզուների բառային համակարգերը։
Լեզուների ձևաբանական համակարգերը։
Լեզուների շարահյուսական համակարգերը։
Լեզվի ծագումը։
Աշխարհի լեզուների դասակարգումը
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Էդ. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Երևան, 1987։
Լ. Խաչատրյան, Լեզվաբանության ներածություն, Երևան, 2008։
Գ. Ջահուկյան, Լեզվաբանության պատմություն, հ. 1, 2, Երևան, 2015։
Հ. Պետրոսյան և ուրիշներ, Լեզվաբանական բառարան, Երևան, 1975։
Գ. Ղափանցյան, Ընդհանուր լեզվաբանություն, Երևան, 1939։

1. 1403/Բ02

2. Հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն, 30 սեմինար

6. 2-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել հայ հին և միջնադարյան գրականությունը, գրական երկերի ժանրային
առանձնահատկությունները, զարգացման միտումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու հայ հին և միջնադարյան գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական
ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. բացատրելու
գրական
ստեղծագործությունների
գաղափարական
առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3. քննարկելու գրականագիտական վերլուծություններին առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
3. գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի ուսումնասիրություններ։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1.
2.
3.
4.
5.

Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
7. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն.
8. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4 միավոր
արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Հայ մշակույթը մինչև 5-րդ դարը. Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի ստեղծումը. գրականության
զարգացման հիմնական ուղղությունները։
2. Ագաթանգեղոս, Փ. Բուզանդ, Մ. Խորենացի, Եղիշե, Ղ. Փարպեցի, Հ. Մանդակունի։
3. Հայ գրականությունը 6-9-րդ դդ.՝ Սեբեոս, Հ. Մամիկոնյան, Ղևոնդ Երեց, Դ. Քերթող,
եկեղեցական բանաստեղծություն։
4. Հայ գրականությունը 10-12-րդ դդ.՝ Հ. Դրասխանակերտցի, Թ. Արծրունի, Մ.
Կաղանկատվացի, Գ. Նարեկացի, Գ. Մագիստրոս, Ա. Լաստիվերտցի, Հ. Իմաստասեր, Ն.
Շնորհալի, Մ. Գոշ։
5. Հայ գրականությունը 13-16-րդ դդ.՝ Վ. Այգեկցի, Ֆրիկ, Կ. Երզնկացի, Հ. Թլկուրանցի, Մ.
Նաղաշ, Գ. Աղթամարցի, Ն. Քուչակ։
6. Հայ գրականությունը 17-18-րդ դդ.՝ Ն. Հովնաթան, Պ. Դպիր, Պ. Ղափանցի, Սայաթ-Նովա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Վ. Սաֆարյան, Հայ միջնադարյան գրականություն, 2016:
2. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, Եր., 1966, հ. Բ, Եր.,1967, հ. Դ, Եր., 1970:
3. Մ. Մկրյան, Գրականության պատմության հարցեր, Երևան, 1967։
4. Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ (5-18-րդ դդ.), Երևան, 1983։
5. Հ. Բախչինյան, Հայ միջնադարեան գրականութիւն, Երևան, 2006։
1. 1401/Բ04

2. Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունաբանություն և
բառագիտություն-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն, 30 գործնական

6. 2-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային համակարգերն իրենց
տարբեր հատկանիշներով,
կիրառությունը։

ուսուցանել

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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տեսական

գիտելիքների

գործնական

1. նկարագրելու ժամանակակից հայերենի բառապաշարի հատկանիշները, բառերի
ձևաիմաստային
խմբերի
դասակարգման
սկզբունքները,
բառակազմական
օրինաչափությունները.
2. բացատրելու բառերի ստուգաբանական իմաստները, բառիմաստի պատմական
փոփոխությունները.
3. որոշելու բառերի իմաստային և կառուցվածքային հատկանիշները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու բառապաշարի շերտերը.
2. վերլուծելու բառերի կառուցվածքը՝ որոշելով ձևույթների տեսակները.
3. գործնականում կատարելու հնչյունաբանությանն բառաիտությանը առնչվող նյութերի
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու բառապաշարային իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու իմաստաբանական և բառակազմական օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
5. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. տեքստերի լեզվական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 1, 1, 1 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 1, 1, 1 միավոր արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4 միավոր
արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Բառագիտություն. նրա ենթաբաժինները։
2. Բառային մենիմաստություն և բազմիմաստություն. բառիմաստի փոփոխություն. բառերի
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ձևաիմաստային խմբերը։
3. Բառապաշար. նրա հատկանիշները։ Բառապաշարի շերտերը և դրանց դասակարգումը։
4. Բառակազմություն։ Ձևույթը և նրա տեսակները։
5. Բարդություններ, նրանց տեսակները։
6. Դարձվածաբանություն. դարձվածային միավորների հատկանիշները և դասակարգումը։
7. Բառարանագրություն. բառարանների տիպերը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 2002։
2.Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբանություն), Երևան, 1997։
3.Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (իմաստաբանություն), Երևան, 1993։
4.Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (բառակազմություն, դարձվածաբանություն,
բառարանագրություն), Երևան, 1990։
5.Ս. Գալստյան, Հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2003։
1. 1401/Բ09

2. Խոսքային էթիկետ և գործնական հաղորդակցման
հմտություններ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 6 դասախոսություն, 24 գործնական

6. 3-րդ կիսամյակ

7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել խսսքային էթիկետի հիմնական սկզբունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու խոսքային էթիկետի հիմնական առանձնահատկությունները.
2. բացատրելու հաղորդակցման դերի էությունը և ներգործման ուժը.
3. որոշելու խոսքի բնութագրական հատկանիշները.
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցելու իրադրությանը համապատասխան խոսք.
2. ընտրելու հաղորդակցմանը համապատասխան լեզվական միջոցներ.
3. գործնականում վարելու երկխոսություններ, գործնական զրույցներ։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերաձևակերպելու լեզվական նյութեր.
2. մեկնաբանելու խոսքային տարբեր երևույթներ.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
3. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն
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4. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
5. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն.
6. Գ1 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն։
7. Գ3 խմբային աշխատանքների կազմակերպմանը օժանդակելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. տեքստերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 2, 3, 3 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 2, 3, 3 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

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

Խոսքային էթիկետի հիմնական սկզբունքները։
Իրադրության կապը հաղորդակցման գործընթացի հետ։
Դիմելաձևեր, ողջույնի և հրաժեշտի ձևեր։
Խոսքի ազդեցությունը։
Խոսք և վարվեցողություն։
Երկխոսություներ և գործնական զրույցներ, ելույթներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Յու. Ավետիսյան և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Երևան, 2016։
2.Տ. Խաչատրյան, Հաղորդակցման և աշխատանքային գործունեության ընդհանուր
հմտություններ, Երևան, 2012։
3.Ն. Չալըմյան, Դիվանագիտական վարվեցողության կանոնները, Երևան, 2009։
4.Н. Формановская, Речевой этикет и культура общения, М. 2005.
5.И. Кузнецов, Доловое общение. Доловой этикет, М. 2005.
1. 1401/Բ10

2. Տեքստի խմբագրում և ստեղծագործական մշակում

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 6 դասախոսություն, 24 գործնական

6. 3-րդ կիսամյակ

7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել տեքստի խմբագրման և մշակման սկզբունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու տեքստի խմբագրման հիմնական առանձնահատկությունները.
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2. բացատրելու տեքստի ստեղծագործական մշակման եղանակները.
3. հիմնավորելու խմբագրման ընթացքում կատարվող փոփոխությունները.
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ընտրելու տեքստի մշակման համար անհրաժեշտ լեզվաոճական միջոցներ.
2. համեմատելու բնագրերի հեղինակային մշակումները.
3.գործնականում կատարելու խմբագրական աշխատանք։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերաձևակերպելու լեզվական կառույցներն անհրաժեշտ ձևով.
2. մեկնաբանելու տեքստի մշակմանն առնչվող տարբեր երևույթներ.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
3. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն
4. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն
առնչվող աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
5. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6. Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն.
7. Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու
կարողություն.
8. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն.
9. Գ1 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն.
10. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն.
11. Գ3 խմբային աշխատանքների կազմակերպմանը օժանդակելու կարողություն.
12. Գ4 ծագած խնդիրները քննարկելու և դրանց լուծման աշխատանքներին աջակցելու
կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. տեքստերի խմբագրման աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

3. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 2, 3, 3 միավոր արժեքով։
4. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 2, 3, 3 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1.
2.
3.
4.
5.

Խմբագրական աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Խմբագրական հիմնական հասկացություններ, նշաններ։
Ուղղագրական, կետադրական խմբագրում։
Տեքստի ստեղծագործական մշակումը։
Բնագրային տարբերակներ և մշակումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Յու., Պաշտոնական գրագրություն, Երևան, 2001:
2. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք, Երկրորդ հրատարակություն, Երևան, 2009:
3. Պետրոսյան Հ., Մարտիրոսյան Ա., Գործարար և գիտական հայոց լեզու, Երևան, 2015:
4. Ավետիսյան Զ., Թումանյանի ստեղծագործական լաբորատորիան, Երևան, 1973:
5. Ավետիսյան Յու., Արևմտահայ բանաստեղծների ստեղծագործական մշակումների
լեզվաոճական վերլուծություններ, Երևան, 2012:
1. 1402/Բ05

2. Գրաբար-3

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 գործնական

6. 3-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել գրաբարի բառապաշարային հիմնական առանձնահատկությունները,
հոլովման և խոնարհման համակարգերը, շարահյուսական որոշ իրողություններ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գրաբարի քերականական համակարգի հիմնական
առանձնահատկությունները.
2. բացատրելու գրաբարի և աշխարհաբարի բառապաշարային հիմնական
տարբերությունները.
3. մատնանշելու լեզվի զարգացման ընթացքում քերականական համակարգում կատարված
փոփոխությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու գրաբարին բնորոշ հնչյունական, բառապաշարային, քերականական
իրողությունները.

2. վերլուծելու գրաբար բնագրեր.
3. գործնականում կատարելու գրաբար բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրաբար նմուշների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվական նորմից եղած շեղումները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
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3.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն
5.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
6 Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն
7. Գ1 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական աշխատանքների և վարժությունների կատարում.
2. գրաբար բնագրերի լեզվական վերլուծություն.
3. գրաբար բնագրերի վերածում աշխարհաբարի։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 1,5, 1,5, 1, 1 միավոր արժեքներով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 1,5, 1,5, 1, 1 միավոր արժեքներով։
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց՝ 3, 3, 4 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.

Գրաբարի դերանվանական հոլովումը։
Անձնական դերանունները և նրանց հոլովումը։
Ցուցական դերանունները և նրանց հոլովումը։
Ստացական և փոխադարձ դերանուններ։ Հարցահարաբերական և անորոշ դերանուններ։
Որոշյալ դերանուններ։
5. Ածական անուն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմությունը։
6. Ածականների հոլովումը։
7. Թվականը գրաբարում։
8. Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները։ Գրաբարի հոդերը։ Գրաբարի
շաղկապները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ս. Ղազարյան, Հ. Ավետիսյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2007։
2.Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1976։
3.Լ. Խաչատրյան, Գ. Թոսունյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2004։
4.Վ. Առաքելյան, Գրաբարի քերականութիւն, Երևան, 2010։
5.Ս. Ղազարյան, Գրաբարի դասագիրք, Երևան, 1951։
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1. 1403/Բ04

2. 19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն-1

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 46 դասախոսություն, 14 սեմինար

6. 3-րդ կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել 19-րդ դարի հայ գրականությունը, գրական ուղղությունները, հայ նոր
գրականության ձևավորումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու 19-րդ դարի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական
ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3. քննարկելու 19-րդ դարի հայ գրականությանը առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
3. գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ
իմացություն.
3. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների
իմացություն.
4. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական
ուսումնասիրությունների համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական
նյութ ընտրելու կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր
արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Հայ ժողովրդի քաղաքական կացությունը 19-րդ դարի սկզբին. հայ լուսավորական
շարժումը.
2. Մխիթարյաններ. կլասիցիզմը հայ գրականության մեջ. հայ գրականության նոր շրջանի
սկզբնավորումը։
3. Հ. Ալամդարյան, Մ. Թաղիադյան։
4. Խ. Աբովյան,
5. Ղ. Ալիշան։
6. Հայ գրականությունը 1850-60-ական թթ. Մ. Նալբանդյան։
7. Ռ. Պատկանյան, Ս. Շահազիզ։
8. Մ. Պեշիկթաշլյան, Պ. Դուրյան։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայ նոր գրականության պատմություն, հ. 1-5, Երևան, 1962-1979:
2. Հայոց գրականության պատմություն, հ. 3, Երևան, 2015։
3. Ա. Տերտերյան, Հայոց նոր գրականության պատմություն. XIX-XX դդ., Պրակ 5, Երևան, 1939։
4. Հր. Թամրազյան, Հայ քնարերգուներ, գիրք Ա, Բ, Ե., 1999:
5. Մ. Թադևոսյան, Հայկական կլասիցիզմ, Երևան, 1972։

1. 1606/Բ01.

4.
6.
8.
•
9.

2. Անտիկ և վերածննդի

3. 4 ECTS
արտասահմանյան
կրեդիտ
գրականության պատմություն
4 ժամ/շաբ.
5. 46 դասախոսություն, 14 սեմինար
3-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել անտիկ և վերածննդի եվրոպական գրականության պատմության
հիմնական օրինաչափությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրելու անտիկ և վերածննդի եվրոպական գրականության պատմության
հիմնական օրինաչափությունները.
2. բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3. քննարկելու անտիկ և վերածննդի եվրոպական գրականությանը առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
3. գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ
3.
4.
5.
6.
7.

իմացություն.
Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների
իմացություն.
Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն
Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները
և եղանակները որոշելու կարողություն։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծություններ։

8. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ամփոփիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3
9.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
1.
2.
3.
4.
5.

հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անտիկ գրականության առարկան և նրա պարբերացումը: Հոմերոսի <<Իլիականը>>
և <<Ոդիսականը>>: Աստվածները և հերոսները, դիցաբանականը և պատմականը
Հոմերոսի պոեմներում:
Հունական քնարերգության ձևավորումն ու զարգացումը, թեմատիկան, ժանրերը և
բանաստեղծները: Հին հունական դրաման և թատրոնը: Էսքիլես, Սոփոկլես,
Էվրիպիդես, Արիստոփանես:
Հռոմեական գրականությունն ու մշակույթը, հռոմեական գրականության Ոսկեդարը.
Վերգիլիոս, Հորացիոս, Օվիդիոս:
Վերածննդի գրականության պատմամշակութային առանձնահատկությունները:
Իտալական Վերածնունդը. Դանտե, Պետրարկա, Բոկաչչո: Վերածնունդը
Ֆրանսիայում, նրա առանձնահատկությունները: Ռաբլեի <<Գարգանտյուա և
Պանտագրյուել>> վեպը:
Վերածնունդը Իսպանիայում և նրա առանձնահատկությունները: Սերվանտեսի
<<Դոն Կիխոտ>> վեպը:
Վերածննդի առանձնահատկությունները Անգլիայում: Անգլիական թատրոնը 16-րդ
դարում:
Վ. Շեքսպիրի վաղ շրջանի ստեղծագործությունները (սոնետներ, քրոնիկներ, կատակերգություններ): Վ. Շեքսպիրի ողբերգությունները («Համլետ», «Օթելլո», «Լիր Արքա»,
«Մակբեթ» և այլն/: Շեքսպիրը և անտիկ դրամայի ավանդույթները: Շեքսպիրի պիեսների փիլիսոփայական-հումանիստական բովանդակությունը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ի. Մ. Տրոնսկի, Մաս առաջին, Հունական գրականության պատմություն։
Ի. Տրոնսկի, Մաս երկրորդ, Հռոմեական գրականության պատմություն։
Лосев А.Ф., Античная лит-ра.
Гаспаров М., Занимательная Греция.
М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский и др. История зарубежной литературы Средних
веков и Возрождения. Любое издание.
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6. Մամիկոնյան Հ., Արտասահմանյան գրականության պատմություն:
1. 1401/Բ05

2. Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն-1

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. 30 դասախոսություն, 30 գործնական

6. 3-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգը, գոյական, ածական,
թվական, դերանուն խոսքի մասերի հատկանիշները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի հատկանիշները.
2. բացատրելու խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, քերականական կարգերի
տարբերակման չափանիշները.
3. որոշելու խոսքի մասերի հատկանիշները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու քերականական կարգերին առնչվող իրողությունները
5. վերլուծելու յուրաքանչյուր խոսքի մասին բնորոշ ձևաբանական
առանձնահատկությունները.
1. գործնականում կատարելու ձևաբանական
քերականական զուգաձևությունները։

վերլուծություններ,

ճիշտ

կիրառելու

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3. համակարգելու ձևաբանական իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
4. մեկնաբանելու հ ձևաբանական օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն
առնչվող աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
5. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական
նյութ ընտրելու կարողություն
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
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3. տեքստերի լեզվական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր՝ թելադրություն։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 5, 3, 1, 1 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ձևաբանությունը՝

որպես լեզվաբանության բաժին. քերականական կարգեր.
քերականական ձև, իմաստ և պաշտոն։
2. Խոսքի մասերի դասակարգման հիմունքները. թեքվող և չթեքվող խոսքի մասեր։
3. Գոյական. գոյականի թվի, հոլովի, առկայացման կարգերը. իմաստային-քերականական խմբերը։
4. Ածական. տեսակները և նրանց հատկանիշները։
5. Թվական. տեսակները և կազմությունը։
6. Դերանուն. նրա տեսակները և դրանց քերականական հատկանիշները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. Ձևաբանություն, Երևան, 2002։
2.Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի քերականություն, Երևան, 2004։
3.Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, Երևան, 2010։
4.Ս. Աբրահամյան, Ժամանակակից գրական հայերեն, Երևան, 1981։
5.Գ. Սևակ, Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց, Երևան, 2009։
6.Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Երևան, 1974։
1. 1402/Բ06

2. Բարբառագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ
8 գործնական

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 22 դասախոսություն,

6. 3-րդ կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել

հայոց լեզվի բարբառները, դրանց դասակարգման սկզբունքները,
բարբառների հնչյունական, բառային, ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի
առանձնահատկությունները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու բարբառների դասակարգման վերաբերյալ եղած տեսությունները.
2. բացատրելու հայերենի բարբառների հնչյունական, բառային և քերականական
հատկանիշները.
3. մատնանշելու գրական լեզվի և բարբառների տարբերակիչ հատկանիշները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու բարբառներին բնորոշ հնչյունական, բառապաշարային,
քերականական իրողությունները.
2. վերլուծելու բարբառային բնագրեր.
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3. գործնականում կատարելու բարբառագիտական բնագրերի լեզվական
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3. համակարգելու բարբառային նմուշների վերաբերյալ տվյալներ.
4. մեկնաբանելու գրական լեզվի նորմից եղած շեղումները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն
5.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
6 Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն
7. Գ1 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1..դասախոսւթյուն.
2. գործնական աշխատանքների և վարժությունների կատարում.
3. բարբառային բնագրերի լեզվական վերլուծություն։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

3.

Քննությունն անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4
միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.
5.

Բարբառագիտությունը՝ որպես գիտաճյուղ։
Բարբառների դասակարգման վերաբերյալ եղած տեսությունները։
Բարբառների հնչյունական համակարգերը։
Բարբառների բառային համակարգերը։
Բարբառների ձևաբանական համակարգերի տարբերությունները. սահմանական
ներկան՝ որպես բարբառների ճյուղերի տարբերակման հիմք. ՈՒՄ, ԿԸ, ԵԼ (Ս)
ճյուղերի բարբառներ։
6. Տարբեր ճյուղերի բարբառների շարահյուսական տարբերությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ա. Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, Երևան, 1953։
2.Գ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Երևան, 1972։
3. Հր. Աճառյան, Հայ բարբառագիտություն, Մոսկվա, 1911։
4.Ա. Գրիգորյան, Հայ բարբառագիտության դասընթաց, Երևան, 1957։
5. Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, հ. 1, 2, Երևան, 1982-85 թթ.։

59

1. 1404/Բ02

2. Բանասիրական աշխատանքի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 2 ECTS
կրեդիտ
5. 16 դասախոսություն, 14 գործնական

6. 3-րդ կիսամյակ

7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել բանասիրական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու
բանասիրական

աշխատանք
կատարելու
հիմնական
առանձնահատկությունները.
2. բացատրելու գրական վերլուծության, ծանոթագրման, մշակման եղանակները.
3. հիմնավորելու մշակման ընթացքում կատարվող փոփոխությունները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ընտրելու տեքստի քննության համար անհրաժեշտ չափանիշներ.
2. համեմատելու բնագրերի տարբերակներ, տարընթերցումներ.
3. գործնականում կատարելու բանասիրական-վերլուծական աշխատանք։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերաձևակերպելու լեզվական կառույցներն անհրաժեշտ ձևով.
2. մեկնաբանելու սնագրերի մշակմանն ու վերլուծությանը առնչվող տարբեր երևույթներ.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ իմացություն.
Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն
Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն.
Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու կարողություն.
Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
Գ1 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն.
Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն.
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Գ4 ծագած խնդիրները քննարկելու և դրանց լուծման աշխատանքներին աջակցելու
կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծման աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 2, 3, 3 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 2, 3, 3 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.
5.

Բանասիրական աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Բնագրերի վերլուծում։
Բնագրերի մշակում։
Բնագրերի ծանոթագրում ։
Տեսքստի նախապատրաստում հրատարկմանը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Զ., Գրականության տեսություն, Երևան, 1998:
2. Ավետիսյան Զ., Տեքստաբանություն (բուհական դասագիրք), Երևան, 2008:
3. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ (ուսումնական ձեռնարկ, խմբ. Ա. Ջրբաշյան),
Երևան, 2016:
4. Ջրբաշյան Էդ., Գրականության տեսություն, Երևան, 1980:
5. Винокур Г., Введение в изучение филологических наук. М., 2000.
1. 1403/Բ05

2. 19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն-2

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն, 30 սեմինար

6. 4-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
(հետազոտական բաղադրիչով)

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել 19-րդ դարի հայ գրականությունը, գրական ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու 19-րդ դարի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական
ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3. քննարկելու 19-րդ դարի հայ գրականությանը առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
3. գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ
իմացություն.
3. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների
իմացություն.
4. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական
ուսումնասիրությունների համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական
նյութ ընտրելու կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները
և եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Հանձնարարվում է հետազոտական աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատմամբ։
3. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4 միավոր
արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 19-րդ դարի 70-80-ական թթ. գրական
հոսանքներ. §Մշակ¦ և §Մեղու¦ բանավեճը։
2. Ռոմանտիզմը և ռեալիզմը հայ իրականության մեջ։
3. Պ. Պռոշյան, Ղ. Աղայան։
4. Գ. Սունդուկյան։
5. Րաֆֆի։
6. Հ. Պարոնյան։
7. Ծերենց, Ս. Տյուսաբ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Հայ նոր գրականության պատմություն, հ. 1-5, Երևան, 1962-1979:
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2.Հայոց գրականության պատմություն, հ. 2, Երևան, 2014։
3.Լ. Ասմարյան, Գաբրիել Սունդուկյան, կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, 1980։
4.Ա. Մակարյան, Արևմտահայ գրական դիմանկարը, Երևան, 2002։
5.Ս. Սարինյան, Հայկական ռոսմանտիզմ, Երևան, 1966։

1. 1606/Բ02

2. 17-18-րդ դարերի արտասահմանյան
գրականության պատմություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն

6. 4-րդ կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել 17-19-րդ
պատմության
հոսանքները։

դարերի
արտասահմանյան գրականության
զարգացման
օրինաչափությունները,
ուղղությունները,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու 17-19-րդ դարերի

արտասահմանյան
գրականության
կարևորագույն
գրական ուղղությունները, գրողներին և
գրական
ստեղծագործությունները.
2. բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3. քննարկելու 17-19-րդ դարերի արտասահմանյան գրականությանն առնչվող
խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու քննվող գրական ստեղծագործությունների
առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու գրական տարբեր ստեղծագործություններ.
3. գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ
տվյալներ.
2. մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1
2
3
4
5
6

Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ
իմացություն.
Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների
իմացություն.
Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն
Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
միջոցները և եղանակները որոշելու կարողություն։
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի գրականագիտական վերլուծություններ։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 17-րդ դարի եվրոպական գրականության ընդհանուր բնութագիրը: Կլասիցիզմի
գեղագիտությունը:
4. Պիեռ Կոռնելի գրական ժառանգությունը: Ռասինի գրական ժառանգությունը:
Մոլիեր:
5. 18-րդ դարի գրականության ընդհանուր բնութագիրը /Դ.Դեֆո, Ջ. Սվիֆթ, Վոլտեր,
Դ.Դիդրո, Ժ. Ժ. Ռուսո, Շիլլեր, Գյոթե/: Ռոմանտիզմի գեղագիտությունը և
գրականությունը /Բայրոն, Շելլի, Հյուգո, Հոֆման, Պո/:
6. Դասական ռեալիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը: Բալզակի
ռեալիստական վեպերը /<<Շագրենի կաշին>>/: Ֆլոբերի <<Տիկին Բովարի>> վեպը:
7. Շառլ Բոդլերի բանաստեղծական ռեալիզմը:
8. Մարդու պրոբլեմը Չարլզ Դիկենսի «Օլիվեր Թվիստի արկածները» վեպում:
9. Ուշ ռոմանտիզմը ԱՄՆ-ում /Հ. Մելվիլի <<Մոբի Դիկ>> վեպը/ :
10. Սիմվոլիզմի առաջացումը Ֆրանսիայում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Արտամոնով Դ., 17-18-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության
պատմություն։
2. 19-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն ( խմբ. Ս. Վ.
Տուրաևի):
3. Í.Í. Íàðòûåâ, Èстория зарубежной литературы XVII-XVIII веков, Волгоград,
2005.
4. История всемирной литературы: В 9 т. М., 1983-1994. Т. 1-8.
5. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней. М.,
2003.
1. 1401/Բ06

2. Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն-2

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. 30 դասախոսություն, 30 գործնական

6. 4-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգը, բայ, մակբայ, կապ,
շաղկապ, վերաբերական, ձայնարկություն խոսքի մասերի հատկանիշները։
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի հատկանիշները.
2. բացատրելու խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, քերականական կարգերի
տարբերակման չափանիշները.
3. որոշելու խոսքի մասերի հատկանիշները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու քերականական կարգերին առնչող իրողությունները
2. վերլուծելու յուրաքանչյուր խոսքի մասին բնորոշ ձևաբանական
առանձնահատկությունները.
3. գործնականում կատարելու ձևաբանական
քերականական զուգաձևությունները։

վերլուծություններ,

ճիշտ

կիրառելու

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու ձևաբանական իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու ձևաբանական օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.

2. Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
5. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. տեքստերի լեզվական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 1, 1, 1 միավոր արժեքներով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 1, 1, 1 միավոր արժեքներով ։
3. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4 միավոր արժեքներով։
14. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Բայ. բայի քերականական կարգերը՝ դեմք, թիվ, ժամանակ, եղանակ, սեռ, կերպ. դերբայներ.
եղանակային ձևեր։
2. Մակբայ. նրա տեսակները և կազմությունը։
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3.
4.
5.
6.

Կապ. նրա տեսակները. դասակարգման սկզբունքները։
Շաղկապ. նրա տեսակները։
Վերաբերական. նրա տեսակները։
Ձայնարկություն. նրա տեսակները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. Ձևաբանություն, Երևան, 2002։
2.Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի քերականություն, Երևան, 2004։
3.Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, Երևան, 2010։
4.Ս. Աբրահամյան, Ժամանակակից գրական հայերեն, Երևան, 1981։
5.Գ. Սևակ, Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց, Երևան, 2009։
6.Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Երևան, 1974։
1. 1401/Բ11

2. Արևմտահայերեն

4. 6 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. 30 դասախոսություն, 60 գործնական

6. 4-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել արևմտահայերենի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական
համակարգերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու արևմտահայերենի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական
համակարգերի հատկանիշները.
2. բացատրելու արևմտահայերենի և արևելահայերենի միջև եղած համակարգային
տարբերությունները.
3. որոշելու արևմտահայերենի լեզվական առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու արևմտահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական համակարգերին
առնչվող իրողությունները
2.վերլուծելու արևմտահայերենի յուրաքանչյուր խոսքի մասին բնորոշ ձևաբանական
առանձնահատկությունները.
3.գործնականում կատարելուարևմտահայերեն բնագրերի լեզվական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու արևմտահայերենին վերաբերող իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2.մեկնաբանելու արևմտահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական համակարգերին
առնչվող օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
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3. Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
4. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
6. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
7. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն
8. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
9. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. տեքստերի լեզվական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

4. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 1, 1, 1 միավոր արժեքներով։
5. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 1, 1, 1 միավոր արժեքներով ։
6. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4 միավոր արժեքներով։
1. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հայերենի զարգացման փուլերը. արևմտահայերենի ձևավորումը։
2.Արևմտահայերենի հնչյունական համակարգը. ուղղագրություն. բաղաձայնական համակարգի
արտասանական առանձնահատկությունները. հնչյունափոխություն։
3.Արևմտահայերենի և արևելահայերենի բառապաշարային ընդհանրություններն ու
տարբերությունները։ Դարձվածային միավորներ։
4. Արևմտահայերենի և արևելահայերենի ձևաբանական համակարգերի ընդհանրություններն ու
տարբերությունները։
5.Արևմտահայերենի և արևելահայերենի շարահյուսական համակարգերի ընդհանրություններն
ու տարբերությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ռ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք, Երևան, 2006։
2.Յու. Ավետիսյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական քերականություն,
Երևան, 2007։
3.Ե. Տասնապետեան, Քերականութիւն, Անթիլիաս, 1990։
4.Ռ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն նոր բառարան, Երևան, 2011։
5. Ա. Սարգսյան, Արևելահայ և արմտահայ գրական լեզուներ, Երևան, 1985։
1. 1401/Բ12

2. Արևելահայ քերականագիտական տեսություններ և
լեզվական վերլուծության հիմունքներ
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3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն, 30 գործնական

6. 4-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել արևելահայ քերականագիտական տեսությունները և ըստ դրանց կատարվող
լեզվական տարբեր վերլուծությունների առանձնահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու արևելահայ քերականագիտական հիմնական տեսությունները.
2. բացատրելու եղած տեսություների միջև առկա տարբերությունները.
3. որոշելու յուրաքանչյուր տեսության առանձնահատկությունները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու քերականագիտկան տարբեր տեսություններին առնչվող իրողությունները
2.վերլուծելու եղած կարծիքները.
3.գործնականում կատարելու քերականական վերլուծություններ՝ ըստ տարբեր տեսությունների։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու քերականական իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2.մեկնաբանելու քերականական օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3.Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
4.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5.Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
6.Բ5 գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ գնահատելու կարողություն.
7.Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն.
8.Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու կարողություն.
9.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
10.Գ4 ծագած խնդիրները քննարկելու և դրանց լուծման աշխատանքներին աջակցելու
կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. տեքստերի լեզվական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

3. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3
առաջադրանք՝ 4, 3, 3 միավոր արժեքներով։
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4. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3
առաջադրանք՝ 4, 3, 3 միավոր արժեքներով։
15. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Արևելահայ քերականագիտական տեսությունները՝ ըստ լեզվական մակարդակների (Մ.
Աբեղյան, Գ. Ջահուկյան, Ս. Աբրահամյան և այլք)։
2.Հնչյունական վերլուծություններ։
3.Բառապաշարի իմաստաբանական և կառուցվածքային վերլուծություն։
4.Ձևաբանական կարգեր։
5.Խոսքի մասերի դասակարգում։ Ձևաբանական վերլուծություն։
6.Շարահյուսական կապակցման միջոցներ, եղանակներ։ Նախադասության անդամներ և
միավորներ։ Շարահյուսական վերլուծություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս. Գյուլբուդաղյան, Արևելահայերենի քերականագիտության պատմություն, Երևան, 2009։
2. Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965։
3. Գ, Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Երևան, 1974։
4.Ս, Աբրահամյան, Ժամանակակից գրական հայերեն, Երևան, 1982։
5. Գ, Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003։

4. 1606/Բ03

5. 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան

6. 5 ECTS

գրականության պատմություն

7. 4 ժամ/շաբ.

8. 46 դասախոսություն, 14 սեմինար

9. 5-րդ կիսամյակ

10. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

կրեդիտ

11. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել 19-20-րդ
պատմության
հոսանքները։

դարերի
արտասահմանյան գրականության
զարգացման
օրինաչափությունները,
ուղղությունները,

11. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության կարևորագույն
գրական ուղղությունները, գրողներին և գրական ստեղծագործությունները.
2. բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3. քննարկելու 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականությանն առնչվող
խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու քննվող գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու գրական տարբեր ստեղծագործություններ.
3. գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
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2. մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
12. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ
իմացություն.
3. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների
իմացություն.
4. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն
6. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները
և եղանակները որոշելու կարողություն։
13. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի գրականագիտական վերլուծություններ։

14. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր
արժեքներով։

15. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ջ. Ջոյսի նորարական արձակը /« Դուբլինցիներ » ժողովածուն/ :
20-րդ դարի փիլիսոփայական պոեզիան /Թ.Ս. Էլիոթ/:
Գերմանական փիլիսոփայական վեպը /Ֆր.Կաֆկա, Թ. Մանն, Հ. Հեսսե/ :
Ուիլ. Ֆոլկների հոգեբանական ռեալիզմը:
Կորուսյալ սերնդի գրականությունը ԱՄՆ-ում. Հեմիգուեյի <<Ֆիեստա>> վեպը:
Էկզիստենցիալիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը. Ժ.Պոլ Սարտրի
<<Ճանճերը>> պիեսը, Ա. Կամյուի <<Ժանատախտը>> վեպը:
7. Ուիլյամ Սարոյանի և Ջ. Դ. Սելինջերի Ամերիկան:
8. Լատինամերիկյան արձակը 20-րդ դարում:
1. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.20-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն, Եր. 1987։
2.Зарубежная лит-ра 20-го века, под. ред. Л.Г. Андреева, 2001.
3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А.Н.Николюкин. М., 2001.
4.История всемирной литературы: В 9 т. М., Т. 1-8. 1983-1994.
5.Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней. М.,
2003.
1. 1406/Բ03
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ընդհանուր լեզվաբանություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ
5. 46 դասախոսություն, 14 գործնական
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6. 5-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
(հետազոտական բաղադրիչով)

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել

լեզվաբանական
ուղղությունները,
լեզվահոգեբանական յուրահատկությունները:

ուսումնասիրման

մեթոդները,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1,նկարագրելու լեզուների տիպաբանական առանձնահատկությունները.
2,բացատրելու տարբեր տեսությունների նմանություններն ու տարբերությունները.
3,որոշելու լեզուների կառուցվածքային առանձնահատկությունները ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1,տարբերակելու լեզվաբանական ուսումնասիրության մեթոդներն ու ուղղությունները.
2,վերլուծելու լեզվական համակարգը.
3,գործնականում կատարելու լեզվաբանական ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1,համակարգելու լեզվական իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2,մեկնաբանելու լեզվի կառուցվածքային օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3.Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
4.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5.Բ5 գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ գնահատելու կարողություն.
6.Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն.
7.Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու կարողություն.
8.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. լեզվական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ 2,5, 2,5, միավոր արժեքներով։

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. հանձնարարվում է հետազոտական աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատումով։

3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
3, 3, 4 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

71

1,Լեզուների ուսումնասիրման մեթոդներն ու ուղղությունները. լեզվաբանության բաժինները.
լեզվի ուսումնասիրման հայեցակետերը։
2,Լեզու և մտածողություն. լեզու և խոսք։
Կառուցվածք. նորմա. կիրակություն։
3,Լեզվական
մակարդակներ
և
միավորներ։
Շարակարգային
և
հարացուցային
հարաբերություններ։
4,Հնչյուն և հնչույթ. ձևույթ. բառ։
5,Բառակապակցություն. շարույթ. նախադասություն. կապակցման միջոցներ և եղանակներ։
Տեքստ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ. Ջահուկյան, Լեզվաբանության պատմություն, հ. 1, 2, Երևան, 2015։
2. Էդ. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Երևան, 1987։
3. Г. Джаукян, Универсальная теория языка, М., 1999.
4.Հ. Պետրոսյան և ուրիշներ, Լեզվաբանական բառարան, Երևան, 1975։
5. Լ. Խաչատրյան, Լեզվաբանության ներածություն, Երևան, 2008։
1. 1403/Բ06
4. 6 ժամ/շաբ.

2. 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության
պատմություն-1
5. 60 դասախոսություն, 30 սեմինար

6. 5-րդ կիսամյակ

3. 5 ECTS
կրեդիտ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը, գրական
ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1,նկարագրելու 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժանրերը,
զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության
մեջ.
2,բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները,
գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3,քննարկելու 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությանը առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1,տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2,վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
3,գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1,համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2,մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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1,Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2,Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3,Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4,Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5,Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6,Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
7,Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն,
8,Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր
արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

2. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 19-րդ դարի 90-ական թթ. քննադատական
ռեալիզմի զարգացումը։
3. Շիրվանզադե։
4. Մուրացան։
5. Նար-Դոս։
6. Հ. Հովհաննիսյան։ Ալ. Ծատուրյան։
7. 1890-ական թթ. գյուղագրությունը։
8. Վրթ. Փափազյան։
9. Ա. Արփիարյան, Տ. Կամսարական։
10. Գ. Զոհրապ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1, Հայ նոր գրականության պատմություն, հ. 1-5, Երևան, 1962-1979:
2. Հայոց գրականության պատմություն, հ. 3, Երևան, 2015։
3.Հ. Թամրազյան, Շիրվանզադե. Կյանքը և գործը, Երևան, 1961։
4. Ս. Սարինյան, Հայկական ռոսմանտիզմ, Երևան, 1966։
5. Ա. Շարուրյան, Գրիգոր Զոհրապի կյանքի և գործունեության տարեգրություն, Ս. Էջմիածին,
1996։
1. 1401/Բ07

2. Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն-1

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. 30 դասախոսություն, 60 գործնական

6. 5-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել

ժամանակակից հայերենի շարահյուսական
նախադասության կառուցվածքային հատկանիշները։

համակարգը,

պարզ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի հատկանիշները.
2.բացատրելու շարահյուսական կապակցման միջոցներն ու եղանակները, նախադասության
անդամի հասկացությունը,
3.որոշելու նախադասության անդամների ու միավորների շարահյուսական գործառույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու պարզ նախադասության կառուցվածքին առնչվող իրողությունները.
2.վերլուծելու շարահյուսական տարբեր կառույցների առանձնահատկությունները.
3.գործնականում կատարելու շարահյուսական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու շարահյուսական իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2.մեկնաբանելու պարզ նախադասության կառուցվածքային օրինաչափությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4.Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
5.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն
6.Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
7.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. տեքստերի լեզվական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր՝ թելադրություն։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝2, 1, 1, 1 միավոր արժեքներով։

3. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4 միավոր
արժեքներով։
16. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
74

1.Շարահյուսությունը՝ որպես լեզվաբանության բաժին. շարահյուսական կաղապարներ և
շարահյուսական նվազագույն միավորներ։
2.Բառերի կապակցման միջոցներն ու եղանակները։ Բառակապակցություն. նրա դասակարգման
սկզբունքները։
3.Նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատկանիշները. տեսակները։
4.Նախադասության գլխավոր անդամներ։ Ենթակայի արտահայտությունը։ Ստորոգյալի
արտահայտությունը. տեսակները։
5.Գոյականական անդամի լրացումներ։
6.Բայական անդամի լրացումներ։
7.Բազմակի անդամներ։
8.Դերբայական դարձված։
9.Պարզ նախադասության շարադասությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1987
2.Ս. Գյուլբուդաղյան, Ժամանակակից հայերենի շարահյուսություն, Երևան, 1988։
3.Ա. Պապոյան, Խ. Բադիկյան, Ժամանակակաից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, 2003։
4.Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, 2008։
5. Ս. Աբրահամյան, Հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Երևան, 2012։
1. 1701/Բ01

2. Ռուս գրականության պատմություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 46 դասախոսություն, 14 սեմինար

6. 6-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

ներկայացնել ռուս գրականության պատմության
չափությունները, ուղղությունները, հոսանքները։

զարգացման

օրինա-

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու ռուս գրականության կարևոր գրական ուղղությունները, գրողներին և
գրական ստեղծագործությունները.
2. բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3. քննարկելու ռուս գրականությանն առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու քննվող գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու գրական տարբեր ստեղծագործություններ.
3. գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
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2. մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ
իմացություն.
3. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների
իմացություն.
4. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու
կարողություն
6. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի գրականագիտական վերլուծություններ։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր
արժեքներով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռուս գրականության զարգացման հիմնական փուլերը։
2.Ռուսական ժողովրդական բանավոր ստեղծագործությունը. բիլինաներ։
3. Պատմական էպիկական երգեր։
4. Ռուս հին գրականություն. «Ասք Իգորի ճակատամարտի մասին»։
5. 17-18-րդ դարերի ռուսական պոեզիան և արձակը։
6. 19-րդ դարի ռուսական պոեզիան և արձակը։
7. 20-րդ դարի ռուսական պոեզիան և արձակը։
8. Ռուս գրականության զարգացման միտումները 21-րդ դարում։
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Лебедев Ю.В., История русской литературы ХIХ века в трех частях. М., 2007.
2. Соколов А.Г., История русской литературы конца XIX-начала XX века. М., 2000.
3. Ա. Ոսկերչյան, XVIII դարի ռուս գրականության պատմություն, Երևան, 1952։
4. Ցավ մարդու համար, կազմ. Ռ. Տեր-Գրիգորյան, Եր., 1990,
5. Ռուս դասականները արևմտահայերեն, Եր, 2015։
1. 1407/Բ03

2. Գրականության տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ կիսամյակ

3. 5 ECTS
կրեդիտ
5. 46 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
(հետազոտական բաղադրիչով)

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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• ներկայացնել գեղագիտական մտքի պատմության կարևորագույն շրջափուլերը, գրականագիտական
հիմնական
հասկացությունների
ձևավորման
պատմությունը,
գեղագիտական հիմնական կատեգորիաները, դրանց դրսևորումը արվեստի և
գրականության
մեջ,
գրական
տարբեր
ուղղությունների
և
մեթոդների
առանձնահատկությունները, դրանց փոխադարձ կապը, գրականության տեղը և դերը
արվեստների համակարգում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գեղագիտական մտքի պատմության հիմնական շրջափուլերը,
կարևորագույն ներկայացուցիչների աշխատությունները,
2. բացատրելու գրականության և գեղագիտության փոխադարձ կապը, գրականության և
արվեստի մյուս տեսակների առնչությունները,
3. նկարագրելոււ գեղագիտական կատեգորիաների առանձնահատկությունները,
4. քննարկելու գրականագիտական տարբեր ուղղությունների հիմնական
առանձնահատկություններն ու փոխադարձ կապը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու գրական տարբեր ուղղությունների ու հոսանքների
առանձնահատկությունները,
2. վերլուծելու և գեղագիտորեն արժևորելու գրական տարբեր երկեր,
3. գործնականում իրականացնելու գրականագիտական ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրականագիտական հասկացությունների վերաբերյալ տվյալներ,
2. մեկնաբանելու գրական երկի վերլուծության տարբեր սկզբունքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2.Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3.Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4.Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
5.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն
6.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն
7.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն
8.Բ5 գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ գնահատելու կարողություն.
9.Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն
10.Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու
կարողություն
11.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ
3. քննարկումներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրականագիտության և գեղագիտության փոխադարձ կապը:
2. Գեղագիտական միտքը Հին Հունաստանում, Միջնադարում, Վերածննդի շրջանում։
3.Գրական-գեղարվեստական հիմնական ուղղությունները 17-20-րդ դարերում (կլասիցիզմ,
սենտիմենտալիզմ,
ռոմանտիզմ,
ռեալիզմ,
նատուրալիզմ,
սիմվոլիզմ,
ֆուտուրիզմ,
էկզիստենցիալիզմ, սյուրռեալիզմ):
4. 19-20-րդ դարերի գրականագիտական հիմնական դպրոցները (դիցաբանական դպրոց,
պատմահամեմատական դպրոց, կուլտուր-պատմական դպրոց, հոգեբանական դպրոց,
կենսագրական դպրոց, ձևապաշտություն, կառուցվածքաբանություն):
3. Գեղագիտական հիմնական կատեգորիաները (գեղեցիկը, վեհը, ողբերգականը, կոմիկականը):
4. Արվեստի տեսակները և գրականությունը:
5. Գրական սեռերի և ժանրերի տարբերակման հիմնական սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Վ. Հովսեփյան, Գեղագիտական ուսմունքների պատմություն, Ե., ԵՊՀ հրատ., 1979:
Յու Բորև, Գեղագիտություն, Ե., 1982:
Ռ. Ուելլեք, Օ. Ուորրեն, Գրականության տեսություն, Ե., 2008:
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2016:
Օ. Տուրիշևա, Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և
մեթոդաբանությունը, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2017:
6. В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва, 2005.
1. 1403/Բ07
4. 4 ժամ/շաբ.

2. 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության
պատմություն-2
5. 46 դասախոսություն, 14 սեմինար

6. 6-րդ կիսամյակ

3. 5 ECTS
կրեդիտ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը, գրական
ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժանրերը,
զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության
մեջ.
2.բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները,
գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3.քննարկելու 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությանը առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2.վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
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3.գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2.մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2.Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3.Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
7.Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն,
8.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. հայ պարբերական մամուլը։
2. Հ. Թումանյան։
3. Ավ. Իսահակյան։
4. Ե. Օտյան։
5. Մ. Մեծարենց։
6. Սիամանթո։
7. Դ. Վարուժան։
8. Շ. Կուրղինյան։
9. Վ. Տերյան։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1, Հայ նոր գրականության պատմություն, հ. 1-5, Երևան, 1962-1979:
2.Հայոց գրականության պատմություն, հ 3, Երևան, 2015։
3.Հր. Թամրազյան, Հայ քնարերգուներ, հ. 1, 2, Երևան, 1996, 1999։
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4.Ս. Մուրադյան, Գրական հանգրվաններ, հ. Ա, Բ, Գ, Երևան, 2003, 2007, 2010։
5.Վ. Գաբրիելյան, Դանիել Վարուժան, կյանքը և գործը, Երևան, 1978։
1. 1401/Բ08

2. Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն-2

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. 30 դասախոսություն, 30 գործնական
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
(հետազոտական բաղադիչով)

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել

ժամանակակից հայերենի շարահյուսական
նախադասության կառուցվածքային հատկանիշները։

համակարգը,

բարդ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի հատկանիշները.
2.բացատրելու
համադասական
և
ստորադասական
հարաբերություների
առանձնահատկությունները,
3.որոշելու ստորադաս նախադասությունների շարահյուսական գործառույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու բարդ նախադասության կառուցվածքին տեսակներին առնչվող
իրողությունները.
2.վերլուծելու շարահյուսական տարբեր կառույցների առանձնահատկությունները.
3.գործնականում կատարելու շարահյուսական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու շարահյուսական իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2.մեկնաբանելու բարդ նախադասության կառուցվածքային օրինաչափությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4.Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
5.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն
6.Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
7.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. տեքստերի լեզվական վերլուծություններ։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2, 2, 1 միավոր արժեքներով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. հանձնարարվում է հետազոտական աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատումով։
3. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4 միավոր արժեքներով։

17. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարդ նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատկանիշները։ Համադասություն
և ստորադասություն։
2. Բարդ նախադասության բաղադրիչների կապակցման միջոցներն ու եղանակները։
3. Բարդ համադասական նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատկանիշները։
4. Բարդ ստորադասական նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատկանիշները։
5. Ենթակա և ստորոգելի ստորադաս նախադասություններ։
6. Գոյականական անդամի լրացում երկրորդական նախադասություններ։
7. Բայական անդամի լրացում երկրորդական նախադասություններ։
8. Բազմաբարդ նախադասություններ։
9. Մեջբերվող ուղղակի և անուղղակի խոսք։
10. Փոխակերպում։
11. Կետադրություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ. Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1991։
2. Ա. Պապոյան, Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, 2003։
3. Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, 2008։
4. Ս. Աբրահամյան, Հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Երևան, 2012։
5. Գ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003։
1. 1402/Բ07

2. Հայոց լեզվի պատմություն

4. 6 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ կիսամյակ

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. 30 դասախոսություն, 60 գործնական
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
(հետազոտական բաղադիչով)

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել լեզվի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, լեզվի ուսումնասիրման
աղբյուրները,
հայերենի
հնչյունական,
համակարգերի պատմական զարգացումը։

բառապաշարային,

քերականական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գրաբարի, միջին հայերենի, արդի հայերենի լեզվական համակարգերի
հիմնական առանձնահատկությունները.
2. բացատրելու լեզվի պատմական զարգացման ընթացքը.
3. մատնանշելու լեզվի զարգացման ընթացքում հնչյունական, բառապաշարային
քերականական համակարգում կատարված փոփոխությունները։

81

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու լեզվի զարգացման տարբեր փուլերին բնորոշ հնչյունական,
բառապաշարային, քերականական իրողությունները.
2.վերլուծելու լեզվի զարգացման ընթացքում կատարվող փոփոխությունները.
3.գործնականում կատարելու բնագրերի լեզվական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու լեզվի զարգացման տարբեր փուլերի վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվական նորմից եղած շեղումները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
5.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
6.Բ5 գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ գնահատելու կարողություն.
7. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
8. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանքների և վարժությունների կատարում.
3. բնագրերի լեզվական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 1,5, 1,5, 1, 1 միավոր արժեքներով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. հանձնարարվում է հետազոտական աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատումով։
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3,
4 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հայոց լեզվի պատմությունը՝ որպես գիտաճյուղ. լեզվի ուսումնասիրության աղբյուրները։
2.Հայերենի պատմական զարգացման փուլերի ստորաբաժանումը և դրա վերաբերյալ
կարծիքները։
3.Լեզուների ծագման վերաբերյալ տեսությունները։
4.Հայերենի հնչյունական համակարգի պատմական զարգացումը։
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5.Հայերենի բառապաշարի պատմական զարգացումը։
6.Հայերենի ձևաբանական համակարգի պատմական զարգացումը։
7.Հոլովման համակարգի պատմական զարգացումը։
8.Բայ. հայերենի դերբայները և նրանց պատմական զարգացումը:
9.Խոնարհման համակարգի պատմական զարգացումը։
10.Շարահյուսական համակարգի պատմական զարգացումը. Կապակցման միջոցներ և
եղանակներ.
համաձայնություն.
կառավարում
(խնդրառություն).
առդրություն.
շարադասություն։
11.Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներ. պարզ և բարդ նախադասություններ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Աբաջյան, Ն. Դիլբարյան, Ա. Յուզաշյան, Հայոց լեզվի պատմություն, Երևան, 2017։
2. Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Երևան, 2006:
3. Ս. Ղազարյան, Հայոց գրական լեզվի պատմություն, Երևան, 1961։
4. Ռ. Ղազարյան, Հ. Ավետիսյան, Հայոց լեզվի պատմություն. ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,
2003։
5. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Ա, Բ, 1972, 1975։

1. 1401/Բ13

2. Հայոց լեզվի ոճագիտություն

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 5 ECTS
կրեդիտ
5. 30 դասախոսություն, 30 գործնական

6. 7-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել

հայոց լեզվի ոճաբանական համակարգը՝
պատկերավորման և արտահայտչական միջոցները։

գործառական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գործառական ոճերի հիմնական առանձնահատկությունները.
2. բացատրելու պատկերավորման և արտահայտչական միջոցների կիրառական
յուրահատկությունները.
3. մատնանշելու տեքստերի լեզվաոճական հիմնական հատկանիշները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու գործառական տարբեր ոճերի պատկանող տեքստերի հատկանիշները.
2.վերլուծելու պատկերավորման ու արտահայտչական միջոցների կիրառությունները.
3.գործնականում կատարելու բնագրերի ոճական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու լեզվաոճական իրողությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվական և ոճական նորմերի փոխհարաբերությունը.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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ոճերը,

1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
3.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
4.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5.Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
6. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
7.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
8.Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
9. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանքների և վարժությունների կատարում.
3. բնագրերի ոճական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 1,5, 1,5, 1, 1 միավոր արժեքներով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 1,5, 1,5, 1, 1 միավոր արժեքներով։
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3,
4 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ոճագիտությունը որպես գիտաճյուղ. ոճույթի ըմբռնումը։
2. Իրադրական և գործառական ոճեր. նրանց տեսակները։
3. Հնչյունաբանական ոճագիտություն։
4. Բառագիտական ոճագիտություն։
5. Ձևաբանական ոճագիտություն։
6. Շարահյուսական ոճագիտություն։
7. Լեզվի պատկերավորման միջոցները։
8. Լեզվի արտահայտչական միջոցները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Եզեկյան, Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2003։
2. Պ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, հ 1, 2, Երևան, 1989, 1991։
3. Թ. Շահվերդյան, Ոճագիտություն. ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010։
4.Ա. Մարության, Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Երևան, 2000։
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5.Ս. Մելքոնյան, Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984։
1. 1404/Բ03

2. Նորագույն շրջանի հայ գրականության պատմություն-1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 24 դասախոսություն, 6 սեմինար

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել նորագոււյն շրջանի հայ գրականությունը, գրական ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու նորագոււյն շրջանի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական
ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2.բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները,
գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3.քննարկելու նորագոււյն շրջանի հայ գրականությանը առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2.վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
3.գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2.մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2.Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3.Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
7.Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
8.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. Ամփոփոիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7,
6 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. պատմական
իրադարձությունները, գրական-գեղարվեստական ուղղությունները, հոսանքները, նորագույն
գրականության սկզբնավորումն ու առանձնահատկությունները։
2. Ե. Չարենց։
3. Ա. Բակունց:
4. Դ. Դեմիրճյան:
5. Ս. Զորյան։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հր. Թամրազյան, Սովետահայ գրականության պատմություն, Երևան, 1980:
2. Ս.Աղաբաբյան, Հայ սովետական գրականության պատմություն, հ. 1, 1986:
3. Վ. Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականության պատմություն, Երևան, 2008։
4. Գ. Սևան, Ուրվագծեր սփյուռքահայ գրականության պատմության (1920-1945), Երևան, 1980։
5.Գ. Սևան, Ուրվագծեր սփյուռքահայ գրականության պատմության (1946-1985), Երևան, 1997։
1. 1404/Բ08

2. Նորագույն շրջանի հայ գրականության պատմություն-2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 12 դասախոսություն, 8 սեմինար

6. 7-րդ կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել նորագոււյն շրջանի հայ գրականությունը, գրական ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու նորագոււյն շրջանի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական
ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2.բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները,
գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3.քննարկելու նորագոււյն շրջանի հայ գրականությանը առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2.վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
3.գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2.մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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1.Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2.Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3.Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
7.Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
8.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ նորագույն գրականությունը 20-րդ դարի 30-ական թթ. հասարակական-քաղաքական
իրադարձությունները:
2.Գ. Մահարի։
3. Վ. Թոթովենց։
4. Մ. Արմեն:
5. Գրականությունը 1940-50-ական թթ.:
6.Ն. Զարյան։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հր. Թամրազյան, Սովետահայ գրականության պատմություն, Երևան, 1980:
2. Ս.Աղաբաբյան, Հայ սովետական գրականության պատմություն, հ. 1, 1986:
3. Ս. Արզումանյան, Սովետահայ վեպը, գիրք 1, Երևան, 1967։
4. Ս. Արզումանյան,Սովետահայ վեպը, գիրք 2, Երևան,1980։
5. Ս. Արզումանյան,Սովետահայ վեպը, գիրք 3, Երևան, 1986։
1. 1404/Բ09

2. Սփյուռքահայ գրականության պատմություն-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն, 30 սեմինար

6. 7-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
(հետազոտական բաղադրիչով)

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել սփյուռքահայ գրականությունը, գրական ուղղությունները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու
սփյուռքահայ
գրականության
ժանրերը,
զարգացման
հիմնական
ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2.բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները,
գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3.քննարկելու սփյուռքահայ գրականությանը առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2.վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
3.գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2.մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2.Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3.Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
7.Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
8.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. հանձարարվում է հետազոտական աշխատանք՝ 10 միավոր
առավելագույն գնահատումով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատումով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորումը: Գաղթօջախները և գրական ուժերը:
2. Կարոտի գրականություն։ Համաստեղ։ Հ. Մնձուրի:
3. Վ. Թեքեյան։ Հ. Օշական:
4. Նահանջի թեման. Շ. Շահնուր:
5. Կ. Զարյան:
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6. Վ. Շուշանյան։ Մ. Իշխան:
7։ Սփյուռքահայ գրականությունը հետպատերազմյան տարիներին:
8.Սփյուռքահայ գրականությունը արդի շրջանում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականության պատմություն, Երևան, 2008։
2. Գ. Սևան, Ուրվագծեր սփյուռքահայ գրականության պատմության (1920-1945), Երևան, 1980։
3.Գ. Սևան, Ուրվագծեր սփյուռքահայ գրականության պատմության (1946-1985), Երևան, 1997։
1. 1404/Բ04

2. Արդի հայ գրականության պատմություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. 38 դասախոսություն, 7 սեմինար

6. 7-րդ կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել արդի հայ գրականությունը, գրական ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու արդի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղությունները,
պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2.բացատրելու գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները,
գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3.քննարկելու արդի հայ գրականությանը առնչվող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները.
2.վերլուծելու գրական տարբեր նյութեր.
3.գործնականում կատարելու գրականագիտական նյութերի վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալներ.
2.մեկնաբանելու գրական ժանրերի առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2.Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3.Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
7.Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
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8.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. բնագրերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հետպատերազմյան շրջանի առաջին տասնամյակի հայ գրականությունը։
2. Անհատի պաշտամունքի քննադատությունից հետո գրական նոր շարժումը:
3. Հ. Քոչար, Ս. Խանզադյան։
4. Հ. Սահյան։
5. Վ. Դավթյան:
6. Պ. Սևակ։
7. Ս. Կապուտիկյան:
8. Պատերազմի թեման արձակում. Բ. Հովսեփյան, Մ. Սարգսյան, Ս. Խանզադյան:
9. Հ. Մաթևոսյան։
10. Զ. Խալափյան, Վ. Պետրոսյան։
11. Խ. Դաշտենց, Մ. Գալշոյան:
12. Գրականությունը անկախության շրջանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ս. Աղաբաբյան, Արդի հայ գրականության պատմություն, հ.2, Երևան, 1993։
2.Ա. Արիստակեսյան, Պարույր Սևակ, Երևան, 1974։
3.Ս. Գրիգորյան, Բանասիրության և բանավեճ, Երևան, 2002։
4.Ժամանակակից հայ արձակը, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981։
5.Դ. Գասպարյան, Ս. Բոդոսյան, Վ. Սաֆարյան, Հայ սովետական պոեզիայի պատմություն, Եր.,
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1987։
1. 1407/Բ04

2. Հայ գրաքննադատության պատմություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն, 15 սեմինար

6. 7-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել հայ գրաքննադատական մտքի զարգացման պատմությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու հայ գրաքննադատության զարգացման պատմությունը,
2.բացատրելու գրաքննադատության առանձնահատկությունները, դերը և նպատակը,
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3.քննարկելու գրաքննադատական տարբեր ուղղությունների հիմնական
յուրահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու տարբեր դարաշրջանների քննադատության առաձահատկությունները,
2.վերլուծելու առանձին քննադատների հայացքները, բացատրելու նրանց դրույթների
պատճառականությունը,
3.գործնականում իրականացնելու գրաքննադատական ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու գրաքննադատական հասկացությունների վերաբերյալ տվյալներ,
2.մեկնաբանելու ժամանակի գրական մթնոլորտի և քննադատության մակարդակի ու
չափանիշների կապը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա2 պատմական տարբեր ժամանակներով պայմանավորված քննադատական տարբեր
ըմբռնումների վերաբերյալ իմացություն.
2.Ա4 գրական և քննադատական տարբեր մեթոդներով պայմանավորված քննադատական
չափանիշների իմացություն.
3.Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4.Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման կարողություն.
5.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն
6.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն
7.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն
8.Բ5 գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ գնահատելու կարողություն.
9.Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն
10.Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու
կարողություն
11.Գ1 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն.
12.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. ինտերակտիվ դասեր, երբ նյութը մատուցում են ուսանողները ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
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3. Եզրափակիչ քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ ուրաքանչյուրը 5 միավոր
արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քննադատության առաջացումը հնագույն ժամանակներում. անջատումը գրականությունից,
փիլիսոփայությունից և մյուս գիտություններից։
2.Հայ գրաքննադատության ձևավորումը, նախնական միաձուլվածությունը պատմագրությանը,փիլիսոփայությանը, ճարտասանությանն ու քերականագիտությանը
3. Կորյուն, Ագաթանգեղոս, Մ. Խորենացի, Հ. Մանդակունի։
4. Գ. Նարեկացի, Հովհ. Սարկավագ Իմաստասեր, Ֆրիկ, Հովհ. և Կոստանդին Երզնկացիներ։
5.Մխիթարյանների քննադատությունը: Կլասիցիզմի տեսությունը /Խ. Էրզրումեցի, Ա,
Բագրատունի/:
6. Լուսավորական քննադատություն. Մ. Թաղիադյան, Խ. Ա/ԵՊՀ հրատ բովյան,Ստ. Ոսկանյան,
Գ. Ախվերդյան, Ս. Նազարյան, Մ. Նալբանդյան։
7. Գրաքննադատությունը 1870-80-ական թթ. Րաֆֆի, Հ. Պարոնյան, Գր. Արծրունի,Ղ. Աղայան, Ա.,
Ա. Արփիարյան, Գ. Զոհրապ։
8. Գրաքննադատությունը 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին. Ալ. Շիրվանզադե, Լ. Ա. Հարությունյան, Ա. Չոպանյան, Լեո, Հ. Թումանյան, Ա. Տերտերյան, Դ. Վարուժան, Վ. Տերյան:
9.Գաղափար 20-րդ դարասկզբի քննադատական ուղղությունների մասին /կուլտուրպատմական, սոցիոլոգիական , մարքսիստական, հոգեբանական և այլն: Արսեն Տերտերյան:
10. Արդի հայ գրաքննադատությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Հր. Թամրազյան, Հայ քննադատություն,Եր., հ.Ա, 1983թ.,./ հ.Բ, 1985թ., հ.Գ, 1992թ., ԵՊՀ հրատ.:
2.Հայ քննադատության պատմություն,Եր., հ.1, 1985, ՀՍՍՀ ԳԱ հր., հ.2, 1998,ՀՀ ԳԱԱ հր.:
3.Քալանթարյան Ժ., Հայ գրականագիտության պատմություն, Եր., 1986, ԵՊՀ հրատ.:
4.Հայ քննադատության քրեստոմատիա, հ.1, Եր.,1981, հ. 2, 1984, ԵՊՀ հրատ.:
5.Древнегреческая литературная критика,, изд. <<Наука>>, Моаква, 1975.

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. 1401/Բ14

2. Ժամանակակից հայերենի իմաստաբանություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել

ժամանակակից
հայերենի
իմաստաբանության
իմաստաբանական ժամանակակից ուսմունքները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու բառերի ձևաիմաստային խմբերի հատկանիշները.
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հիմունքները,

2. բացատրելու բառերի իմաստային դաշտերի հարաբերությունները, իմաստափոխության
օրինաչափությունները.
3. մատնանշելու լեզվի զարգացման ընթացքում բառիմաստների կրած հիմնական
փոփոխությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու բառերի ձևաիմաստային խմբերը.
2. վերլուծելու բառերի ձևաիմաստային խմբերի առանձնացման չափանիշները.
3. գործնականում կատարելու բառերի ձևաիմաստային խմբերին առնչվող
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու բառերի ձևաիմաստային խմբերին առնչվող տվյալներ.
2. մեկնաբանելու բառիմաստների փոփոխությունների օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
2. Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
4. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
5. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն
6. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. բառերի ձևաիմաստային խմբերի վերլուծություն.
3. իմաստափոխության հիմք դարձած ստուգաբանությունների քննարկում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. անհատական գիտավերլուծական
աշխատանք։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իմաստաբանությունը որպես բառագիտության բաժին։
2. Իմաստաբանական ժամանակակից ուսմունքներ։
3. Բառերի ձևաիմաստային խմբերի առանձնացման չափանիշները և դրանց առնչվող
խնդիրները։
4. Բառիմաստափոխություն։
5.Գիտական
և
ժողովրդական
ստուգաբանություն։
Ստուգաբանությունների
դերը
իմաստափոխության ուսումնասիրման գործընթացում։
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6.Բառիմաստափոխության տեսակները։
7. Բառիմաստափոխության հիմունքները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի իմաստաբանություն և բառակազմություն, Երևան,
1989
2. Էդ. Աղայան, ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984։
3. Հր. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի համեմատությամբ 562 լեզուների,
լրացուցիչ հատոր, Երևան, 2005։
4. Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 2002։
5. Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (իմաստաբանություն), Երևան, 1993։
1. 1402/Բ06
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Գրաբարի և արդի արևելահայերենի ընդհանրություններն
ու տարբերությունները
5. 30 դասախոսություն

6. 5-րդ կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական, բառապաշարային և
քերականական համակարգերի միջև եղած հիմնական տարբերությունները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գրաբարի և աշխարհաբարի բառապաշարային հիմնական
տարբերությունները.
2. բացատրելու գրաբարի և արդի արևելահայերենի քերականական համակարգերի հիմնական
առանձնահատկությունները.
3. մատնանշելու լեզվի զարգացման ընթացքում հնչյունական, բառապաշարային և
քերականական համակարգերում կատարված հիմնական փոփոխությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու գրաբարին և արդի արևելահայերենին բնորոշ հնչյունական,
բառապաշարային, քերականական իրողությունները.
2. վերլուծելու գրաբար բնագրեր.
3. գործնականում կատարելու գրաբար բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գրաբար և արդի արևելահայերենի նմուշների վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվական նորմից եղած շեղումները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
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4.Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գրաբար բնագրերի լեզվական վերլուծություն.
3. գրաբար բնագրերի վերածում աշխարհաբարի։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական համակարգերի զուգադրական քննություն։
2. Բառապաշարի պատմական զարգացումը. իմաստափոխություն։
3. Բառակազմական կաղապարների փոփոխություններ։
4. Գրաբարի ձևաբանական համակարգը արդի արևելահայերենի համակարգի զուգադրությամբ։
5. Գրաբարի և արդի արևելահայերենի շարահյուսական համակարգերի զուգադրական
քննություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբաջյան Ա., Դիլբարյան Ն., Յուզբաշյան Ա., Հայոց լեզվի պատմություն, Եր., 2017:
2. Աբրահամյան Ա., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976:
3. Առաքելյան Վ., Գրաբարի քերականություն, Եր., 2010:
4. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու. Ձևաբանություն, Եր., 1983:
5. Ղազարյան Ս., Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Եր., 2006:
1. 1402/Բ08

2. Հայոց տեղանվանագիտություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել հայոց տեղանունների ստուգաբանական և բառակազմական քննությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու բաղադրյալ տեղանունների կազմության հիմնական օրինաչափությունները.
2. բացատրելու տեղանունների ծագումնաբանական հիմնական առանձնահատկությունները.
3. մատնանշելու լեզվի զարգացման ընթացքում տեղանունների կրած հիմնական
փոփոխությունները։
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու տեղանունների գիտական և ժողովրդական ստուգաբանությունները.
2. վերլուծելու բաղադրյալ տեղանուններ.
3. գործնականում կատարելու տեղանուններին առնչվող ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու տեղանուններին առնչվող տվյալներ.
2. մեկնաբանելու տեղանունների փոփոխությունների օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
3. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
4. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
5. Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու
կարողություն.
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. տեղանունների լեզվական վերլուծություն.
3. ժողովրդական և գիտական ստուգաբանությունների զուգադրում և քննարկում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընդհանուր ակնարկ տեղանվանագիտության մասին.
2. Տեղանվանագիտության կապն այլ գիտաճյուղերի հետ։
3. Տեղանունների ուսումնասիրման լեզվական տեսանկյունները։
4. Տեղանունների բառակազմական կաղապարները։
5. Հայոց տեղանունների դասակարգումներն ու ուսումնասիրման եղանակները։
6. Տեղանունների գիտական և ժողովրդական ստուգաբանություններ։
7. Տեղանունների փոփոխությունները լեզվական և արտալեզվական գործոնների ազդեցությամբ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հեղ.՝ Հակոբյան Թ., ՄելիքԲախշյան Ս., Բարսեղյան Հ., հտ. 1-5, Եր., 1986-2000:
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2.Բարսեղյան Հ., Հատուկ անուն, Երևան, 1964:
3.Հակոբյան Թ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն, Եր., 2007։
4.Պողոսյան Ն., Հայերենի տեղանունների բառակազմությունը և հարակից հարցեր,Երևան, 2005։
5.Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացույցի», Երևան, 1963:
1. 1401/Բ15

2. Հրապարակային խոսք

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել հրապարակային խոսքի հիմունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու խոսքի հատկանիշները հատկանիշները.
2. բացատրելու հրապարակային խոսք կազմելու սկզբունքները.
3. մատնանշելու խոսքի թերությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կազմելու հրապարակյին ելությի տեքստեր.
2. վերլուծելու հրապարակային խոսքի նմուշներ.
3. գործնականում կատարելու լեզվաոճական ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու հրապարակային խոսքին առնչվող տվյալներ.
2. մեկնաբանելու տարբեր ելույթների առանձնահատկությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
2. Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն
4. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. տեքստերի վերլուծություն.
3. ելույթների քննարկում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
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2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Լեզու և խոսք։ Լեզվի հասարակական դերը և գործառույթները։
2. Խոսքի հիմնական հատկանիշները։
3. Հնչյունական, բառային և քերականական նորմեր։
4. Գործառական ոճեր։
5. Համառոտ ակնարկ ճարտասանության ձևավորման և զարգացման վերաբերյալ:
6. Խոսքի արժանիքները և թերությունները։
7. Լեզվական և արտալեզվական գործոնների դերը հրապարակային խոսքում։
8. Բանավեճի արվեստ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ, Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, հ, 1, 2, Երևան, 1990, 1991։
2. Վ. Միրզոյան, Ճարտասանություն, Երևան, 2006:
3. Յու. Ավետիսյան, Ա. Սարգսյան, Լ. Թելյան և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,
2016:
4. Դ, Գյուրջինյան, Հայոց լեզու. խոսքարվեստի դասագիրք, Ս. Էջմիածին, 2015:
5. Գ. Բրուտյան, Իմաստասիրական երկխոսություններ, հ, 1, 2, Երևան, 1981։
1. 1401/Բ16

2. Ժամանակակից հայերենի նորաբանությունները

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել ժամանակակից հայերենի նորաբանությունների իմաստաբանական և
բառակազմական քննությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու ժամանակակից հայերենի նորաբանությունների կազմության հիմնական
օրինաչափությունները.
2. բացատրելու ժամանակակից հայերենի նորաբանությունների իմաստաբանական հիմնական
առանձնահատկությունները.
3. մատնանշելու լեզվի զարգացման ընթացքում բառապաշարի կրած հիմնական
փոփոխությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու հեղինակային, պոտենցիալ և դիպվածային նորաբանությունները.
2. վերլուծելու ժամանակակից հայերենի նորաբանությունները.
3. գործնականում կատարելու նորաբանություններին առնչվող ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու նորաբանություններին առնչվող տվյալներ.
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2. մեկնաբանելու բառապաշարի կրած փոփոխությունների հիմնական օրինաչափությունները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
2. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
3. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
4. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. նորաբանությունների բառակազմական վերլուծություն.
3. նորաբանությունների իմաստաբանական վերլուծություն և քննարկում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընդհանուր ակնարկ բառապաշարի, նրա զարգացման և փոփոխությունների մասին.
2. Փոխառություն, օտարաբանություն
3. Պատճենում, նորակազմություն։
4. Իմաստային նորաբանություններ։
5. Պոտենցիալ և դիպվածային նորաբանություններ։
6. Հեղինակային նորաբանություններ։
7. Նորաբանությունները տերմինաստեղծման գործընթացում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի իմաստաբանություն և բառակազմություն, Երևան,
1989
2. Էդ. Աղայան, ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984։
3.Փ. Մեյթիխանյան, Նոր բառերի բացատրական բառարան, Երևան, 1996։
4. Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 2002։
5. Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (իմաստաբանություն), Երևան, 1993։
1. 1402/Բ09

2. Միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերը

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի
առանձնահատկությունները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի
առանձնահատկությունները.
2. բացատրելու գրաբարի, միջին հայերենի և արդի արևելահայերենի հոլովման և խոնարհման
համակարգերի հիմնական տարբերությունները.
3. մատնանշելու լեզվի զարգացման ընթացքում կատարված հիմնական փոփոխությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերին բնորոշ
իրողությունները.
2. վերլուծելու միջին հայերենով բնագրեր.
3. գործնականում կատարելու քերականական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի վերաբերյալ
տվյալներ.
2. մեկնաբանելու միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերում եղած շեղումները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
5. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
6. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. միջին հայերենով բնագրերի լեզվական վերլուծություն.
3. միջին հայերենով բնագրերի վերածում աշխարհաբարի։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

4.

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։

5.

2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Ընդհանուր ակնարկ միջին հայերենի քերականական համակարգի վերաբերյալ։
2. Գրաբարի և միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի ընդհանրություններն ու
տարբերությունները։
3. Միջին հայերենի հոլովները։
4. Միջին հայերենի հոլովումները։
5. Միջին հայերենի բայական եղանակները և նրանց ժամանակները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Ա, Բ, 1972, 1975։
2. Ա. Աբաջյան, Ն. Դիլբարյան, Ա. Յուզաշյան, Հայոց լեզվի պատմություն, Երևան, 2017։
3. Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Երևան, 2006:
4. Ս. Ղազարյան, Հայոց գրական լեզվի պատմություն, Երևան, 1961։
5. Ռ. Ղազարյան, Հ. Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան, Երևան, 2009։
1. 1406/Բ04

2. Լեզվաբանական տիպաբանություն և նշանագիտություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն

6. 7-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել հայերենի տիպաբանական զարգացման օրինաչափությունները,
• ներկայացնել նշանի հասկացությունը, նշանագիտական կարևորագույն ըմբռնումները և
տերմինները,
• մշակել նշանագիտական մոտեցումը լեզվի նկատմամբ կիրառելու կարողություններ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու լեզվի տիպաբանական ընդհանուր բնութագիրը.
2. բացատրելու լեզվի զարգացման յուրաքանչյուր փուլի տիպաբանությունը.
3. մատնանշելու լեզվական փոփոխությունների ընթացքն ու միտումները.
4. բացատրելու նշանի էությունը և լեզվի նշանային բնույթը.
5. մատնանշելու լեզվաբանական և նշանագիտական հասկացությունների միջև առկա
տարբերությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու լեզվի մակարդակները և նրանց բնորոշ իրողությունները.
2. վերլուծելու լեզվական միավորները նշանագիտական հայեցակետով։
3. գործնականում կատարելու ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու լեզվի տիպաբանությանը և նշանագիտության վերաբերյալ տվյալներ.
2. մեկնաբանելու ավանդական լեզվաբանության և լեզվանշանագիտության միջև առկա
տարբերությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2.Ա6 գրաբարի, բարբառների, ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի
լեզվական տարբեր իրողությունների վերաբերող փաստեր վերաբերյալ իմացություն.
3.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
4. Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու
կարողություն.
5. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
6. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. բնագրերի վերլուծություն.
3. քննարկումներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 4
առաջադրանք՝ 3, 2, 3, 2 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հայերենի տիպաբանական ընդհանուր բնութագիրը։
2.Լեզվական իրողությունների փոփոխությունների ընթացքն ու միտումները։
3.Լեզուն՝ որպես նշանային համակարգ։ Լեզվի և նշանային այլ համակարգերի նմանություններն
ու տարբերությունները։
2. Լեզվի նկատմամբ նշանագիտական մոտեցում կիրառելու հնարավորությունները,
սահմանները և սկզբունքները։
3. Լեզվական նշանների համապատասխանությունները նշանագիտության մեջ տարբերակվող
նշանների տեսակներին։
4. Կառուցվածքային տարբեր մակարդակների լեզվական միավորների բնութագրումը
նշանագիտական հայեցակետով։
5. Ավանդական լեզվաբանություն և լեզվանշանագիտություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Է. Աթայան, Լեզվական աշխարհի ներքին կերպավորումը և արտաքին վերաբերությունը, Եր.,
1981
2.Նշան, համակարգ, հաղորդակցում, Եր., 2011:
3. Գ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003։
4. Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, Երևան, 1969։
5.Семиотика: Хрестоматия. Ер., 2009.
6.Ֆ. դը Սոսյուր, Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Եր., 2008
7.У. Эко. Роль читателя: Исследования по семиотике текста. СПб.; М., 2007
8.Г. Г. Почепцов. Семиотика. М., 2002.
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ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
1. 1403/Բ08

2. Դիցաբանությունը մատենագրության մեջ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել

առասպելները, նրանց
արտացոլումը մատենագրության մեջ։

առանձնահատկությունները,

առասպելների

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու առասպելների ծագումնաբանական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները.
2.բացատրելու առասպելների զարգացումն ու տրանսֆորմացիայի ուղիները.
3.քննարկելու առասպելաբանությանը վերաբերող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու երկերի պատմական և առասպելաբանական հիմքերը,
2.վերլուծելու մատենագրական տարբեր երկեր,
3.գործնականում իրականացնելու գրական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու առասպելների ու մատենագրության վերաբերյալ տվյալներ,
2.մեկնաբանելու մատենագրական տարբեր երկերի վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվող գիտական հասկացությունների իմացություն
3..Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
4. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
7. Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու
կարողություն.
8. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. քննարկումներ.
3. մատենագրական երկերի վերլուծություններ։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընդհանուր առասպելաբանություն. առասպելաբանական մտածողություն։
2. Դասական առասպելներ. առասպելների զարգացումը։
3. Հայ առասպելաբանություն. հայկական դիցարանը։
4. Հայ առասպելաբանությունը և հայ բանահյուսությունը։
5. Առասպել և պատմություն։
6. Առասպել և գրականություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս. Հարությունյան, Հայ առասպելաբանություն, Երևան, 2000։
2. Ս. Հարությունյան, Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը, Երևան,
2001։
3. Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք, 1895։
4. Ս. Հարությունյան, Բանագիտական ակնարկներ, Երևան, 2010։
5. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, Գ, Է, Ը, 1966, 1968, 1975, 1985։

1. 1403/Բ09

2. 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգությունը

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության ժանրային առանձնահատկությունները։
2.բացատրելու
13-18-րդ
դարերի
հայ
քնարերգության
տաղաչափական
առանձնահատկությունները.
3.քննարկելու 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգությանը վերաբերող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության բովանդակային
առանձնահատկությունները.
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2.վերլուծելու գրական տարբեր երկեր,
3.գործնականում իրականացնելու գրական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության վերաբերյալ տվյալներ,
2.մեկնաբանելու 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվող գիտական հասկացությունների իմացություն.
4. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. քննարկումներ.
3. գրական երկերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Համառոտ ակնարկ հայ հին քնարերգության վերաբերյալ։
2. Միջնադարյան հայ քնարերգության ընդհանուր բնութագիրը։
3. Միջնադարյան տաղերգուներ։
4. Ֆրիկ։
5. Հ. Երզնկացի, Կ. Երզնկացի, Թլկուրանցի։
6. Ն. Քուչակ և այլք։
7. 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության տաղաչափական համակարգերը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ. Մկրյան, Գրականության պատմության հարցեր, Երևան, 1967։
2. Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ (5-18-րդ դդ.), Երևան, 1983։
3. Վ. ՍաՖարյան, Հայ միջնադարյան գրականություն, 2016:
4. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Դ, Երևան, 1970։
5. Հ. Բախչինյան, Հայ միջնադարեան գրականութիւն, Երևան, 2006։
1. 1407/Բ05

2. Համեմատական գրականագիտություն
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել համեմատական վերլուծության միջոցով կատարվող գրականագիտական
ուսումնասիրությունների առանձնահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու համեմատական գրականագիտության հիմնական օրինաչափությունները.
2.բացատրելու
համեմատական
գրականագիտության
միջոցով
կատարվող
ուսումնասիրությունների առանձնահատկությունները.
3.քննարկելու համեմատական գրականագիտությանը վերաբերող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու համեմատական ուսումնասիրության առանձնահատկությունները.
2.վերլուծելու գրական տարբեր երկեր,
3.գործնականում համեմատական վերլուծության միջոցով իրականացնելու գրական
վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու համեմատական գրականագիտության վերաբերյալ տվյալներ,
2.մեկնաբանելու համեմատության միջոցով կատարվող վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
5. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
6. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
7. Բ5 գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ գնահատելու կարողություն.
8. Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն
9.Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու կարողություն
10. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. քննարկումներ.
3. գրական երկերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
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2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածական ակնարկ համեմատական գրականագիտության մասին։
2. Համեմատական գրականագիտության առանձնահատկությունները։
3. Համեմատական գրականագիտության մեջ կիրառվող սկզբունքները։
4. Համեմատական գրականագիտության մեթոդները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Էդ. Ջրբաշյան, Գրականագիտության ներածություն, Երևան, 2011:
2.Զ. Ավետիսյան, Գրականության տեսություն, Երևան, 1998:
3.Ռ. Ուելլեք, Օ. Ուորրեն, Գրականության տեսություն, Երևան, 2008:
4.Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, 2016:
5.В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва, 2005.
1. 1403/Բ10

2. Գրական երկի վերլուծության սկզբունքները

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել գեղարվեստական երկեր վերլուծելու հիմնական սկզբունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գեղարվեստական երկեր վերլուծելու հիմնական սկզբունքները.
2.բացատրելու գեղարվեստական երկեր վերլուծելու հիմնական մոտեցումներն
առանձնահատկությունները.
3.քննարկելու գրական երկերի վերլուծությանը վերաբերող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու գրական երկերը տարբեր մոտեցումներով վերլուծելու
առանձնահատկությունները.
2.վերլուծելու գրական տարբեր երկերի արժևորման ուղիները,
3.գործնականում իրականացնելու գրական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու գրական երկի վերլուծությանն առնչվող տվյալներ,
2.մեկնաբանելու գրական վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
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5. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
6. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
7. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
8. Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն
9. Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու կարողություն
10 Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
11. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. քննարկումներ.
3. գրական երկերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հասկացություն տեքստի մասին։ Գրական տեքստի տարբերակման սկզբունքները։
2. Գեղարվեստական երկերի վերլուծության մեթոդաբանությունը։ Գեղարվեստական երկերի
վերլուծության եղանակների պատմական զարգացումը։ Հասկացություն հերմենևտիկայի մասին։
3. Գեղարվեստական երկերի ավանդական վերլուծության տեսակներ. ըստ գեղարվեստական
տեսքստի արտաքին կապերի (սոցիոլոգիական, պատմամշակութային, համեմատական,
կենսագրական, ստեղծագործական-ծագումնաբանական մոտեցումներ)։
4. Գեղարվեստական երկերի վերլուծության նոր եղանակներ. ըստ գեղարվեստական ներքին
կապերի (կառուցվածքային, նշանագիտական, ոճական)։
5. Քննադատություն, ընթերցողական ուշադրություն։ Գրական տեքստի վերլուծությունն ըստ
սեռաժանրային պատկանելության։ Վիպական, քնարական ու դրամատիկ սեռերն ու դրանց
ստորադասվող ժանրերը։ Արձակ և չափածո տեքստեր։ Տարբերակման սկզբունքներն ու
վերլուծության հիմունքները։
6. Գրական երկի խմբավորված վերլուծության ըստ մեթոդների, ուղղությունների և հոսանքների։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Էդ. Ջրբաշյան, Գրականագիտության ներածություն, Երևան, 2011:
2.Զ. Ավետիսյան, Գրականության տեսություն, Երևան, 1998:
3.Ռ. Ուելլեք, Օ. Ուորրեն, Գրականության տեսություն, Երևան, 2008:
4.Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, 2016:
5.В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва, 2005.
1. 1404/Բ05
4. 2 ժամ/շաբ.

2. 20-րդ դարասկզբի իրադարձությունները հայ նորագույն
գրականության մեջ
5. 30 դասախոսություն
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3. 2 ECTS
կրեդիտ

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել 20-րդ դարասկզբի պատմական դեպքերի արտացոլմանը հայ նորագույն
գրականության մեջ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու 20-րդ դարասկզբի իրադարձությունների և գեղարվեստական գրականության
կապը.
2.բացատրելու գրականության ազգապահպան գոյության անհրաժեշտությունը.
3.քննարկելու գրական երկերի վերլուծությանը վերաբերող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու գեղարվեստականն ու պատմականը, զուգահեռներ տանելու պատմական
իրադարձությունների և գեղարվեստական երկերի միջև.
2.վերլուծելու գրական տարբեր երկերի արժևորման ուղիները.
3.գործնականում իրականացնելու գրական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու հայ նորագույն գրականության վերլուծությանն առնչվող տվյալներ,
2.մեկնաբանելու գրական վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2 գրական տարբեր երկերի և դրանց վերլուծման վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
3. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
5. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
6. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
7. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
8. Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն
9. Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու կարողություն
10 Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
11. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. քննարկումներ.
3. գրական երկերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատմական ժամանակաշրջանը. ցեղասպանության հանգամանքները և ընթացքը. ազգայինազատագրական շարժումը։
2. 1930-ական թթ. Հասարակական-գաղափարական մտայնությունը. հակասությունները և
դժվարությունները։
3. Ինքնակեսնսագրական վեպը՝ որպես ապրվածի արտահայտություն։
4. Անհատի պաշտամունքի տարիների սահմանափակումները, կաշկանդումները և
դաժանությունները։
5. Հետագա անդրադարձները պատմական դեպքերին։ Ցեղասպանության և պատմական
հարակից դեպքերի արտացոլումը ժամանակակից գրականության մեջ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Հր. Թամրազյան, Սովետահայ գրականության պատմություն, Երևան, 1980։
2. Ս.Աղաբաբյան, Հայ սովետական գրականության պատմություն, հ. 1, 1986։
3. Կ. Աղաբեկյան, Արդի գրականության զարգացման միտումները, Երևան, 1992։
4. Ս. Արզումանյան, Սովետահայ վեպը, Երևան, 1990:
5. Ս. Աղաջանյան, Հայկական պատմվածքը 1960-70-ական թթ., Երևան 2014:

1. 1407/Բ06

2. Քննադատության տեսություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել գրաքննադության տեսության հիմունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու գրաքննադության տեսության հիմնախնդիրները,
2.բացատրելու քննադատության տեղը և դերը գրականագիտության համակարգում,
3.քննարկելու գրաքննադատական տարբեր ուղղությունների հիմնական
յուրահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու գրքննադատական տարբեր մեթոդների կողմնորոշիչ հատկանիշները,
2.վերլուծելու և գեղագիտորեն արժևորելու գրական երկերն ըստ տարբեր մեթոդների
պահանջների ,
3.գործնականում իրականացնելու գրաքննադատական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1.համակարգելու գրաքննադատական հասկացությունների վերաբերյալ տվյալներ,
2.մեկնաբանելու գրական երկի վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Ա2 քննադատական տարբեր ժանրերի պահանջների և չափանիշների իմացություն.
2.Ա4 գրական նյութին համապատասխան քննադատական ժանրի ընտրության կարողություն.
3.Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
4.Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման կարողություն.
5.Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն
6.Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն
7.Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն
8.Բ5 գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ համադրելու կարողություն.
9.Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն
10.Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու
կարողություն
11.Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. քննադատական տարբեր ժանրերի կիրառության գործնական դասեր.
3. գրական երկերի տարբեր մեթոդական վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քննադատության ծագումն ու զարգացման նախադրյալները, զարգացման պատմական
փուլերը։
2.Քննադատության տեղը գրականագիտության համակարգում։
3.Քննադատության մեթոդները։
4.Քննադատության արդի ժանրերը և նրանց փոփոխությունները պատմական զարգացման
ընթացքում։
5.Գեղարվեստական երկի գնահատության չափանիշները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քալանթարյան Ժ., Քննադատությունն իբրև գործնական գրականագիտություն, ուսումնական
ձեռնարկ, Եր., ԵՊՀ հր., 2017։
2. Տուրիշևա Օ. Ն., Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և
մեթոդաբանությունը, ուսումնական ձեռնարկ/ռուս. թարգմ. Ա.Ջրբաշյան/, Եր. ԵՊՀ հր., 2017։
3. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ,ուսումնական ձեռնարկ, Եր., ԵՊՀ հր., 2016։
4. Սարինյան Ս., Գրականագիտական մեթոդները,<< Վէմ>> համահայկական հանդես, 2017, հ.1
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5. Ոսկանյան Ա., Հասկացման անխուսափելիությունը, Եր., ԵՊՀ հր., 2015։
1. 1404/Բ07

2. Հայ նորագույն գրականությունը և գրական ավանդույթը

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն

6. 7-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել

հայ նորագույն գրականության
բացահայտել դրանց առանձնահատկությունները։

կարևոր

ստեղծագործությունները,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու հայ նորագույն գրականության առանձնահատկությունները.
2.բացատրելու հայ նորագույն գրականության կարևոր նմուշների գաղափարական շերտերը.
3.քննարկելու գրական երկերի վերլուծությանը վերաբերող խնդիրներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.տարբերակելու հայ նորագույն գրականությանը բնորոշ իրողությունները.
2.վերլուծելու հայ նորագույն գրականության առանձնահատկությունները.
3.գործնականում իրականացնելու գրական վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.համակարգելու հայ նորագույն գրականության վերլուծությանն առնչվող տվյալներ,
2.մեկնաբանելու գրական վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա4 գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություն.
2. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
3. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
4. Բ1 գործնականում վերլուծություներ իրականացնելու կարողություն.
5. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. քննարկումներ.
3. գրական երկերի վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
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2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հմառոտ ակնարկ հայ գրականության զարգացման ընթացքի վերաբերյալ (շրջափուլեր,
ուղղություններ, հոսանքներ)։
2. Հասարակական-քաղաքական իրադարձությունների արտացոլումը գրականության մեջ։
3. Հայ գրականության զարգացումը 20-րդ դարում։
3. Հայ գրականության նորագույն շրջանը։
4.
Հայ
նորագույն
գրականության
թեմատիկ,
ժանրային
և
գաղափարական
առանձնահատկությունները։
5. Հայ նորագույն գրականության ժամանակակից զարգացումները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Արիստակեսյան, Պարույր Սևակ, Երևան, 1974։
2. Ս. Գրիգորյան, Ժամանակակից խորհրդահայ պոեմը, Երևան, 1990։
3. Ս. Գրիգորյան, Պարույր Սևակ. Արձագանքող անտառը, Երևան, 1998։
4. Դ. Գասպարյան, Ս. Բոդոսյան, Վ. Սաֆարյան, Հայ սովետական պոեզիայի պատմություն,
Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1987։
5. Հ. Գալստյան, Վահագն Դավթյանի պոեզիան, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1978։

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ
1. 1401/Բ17

2. Թարգմանության տեսության հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 դասախոսություն

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել թարգմանության տեսության հիմունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները.
2. բացատրելու դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. մատնանշելու տարբեր ոճերի տեքստերի թարգմանական առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու բառապաշարի տարբեր շերտերի թարգմանության
առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու քերականական իրողությունների թարգմանությանն առնչվող խնդիրները.
3. գործնականում կատարելու թարգմանություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. համակարգելու թարգմանությանն առնչվող տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվական համակարգային տարբերություններին առնչվող խնդիրները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
3. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
4. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
5. Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն.
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. տեքստերի նախաթարգմանական վերլուծություն.
3. թարգմանություն և թարգմանությունների քննարկում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թարգմանության գործընթացի առանձնահատկությունները։
2. Թարգմանության տեսակները։
3. Թարգմանությանն առնչվող հնչյունաբանական խնդիրներ։
4. Բառապաշարի թարգմանությանը վերաբերող խնդիրներ։
5. Թարգմանությանն առնչվող ձևաբանական խնդիրներ։
6. Թարգմանությանն առնչվող շարահյուսական խնդիրներ։
7. Նախաթարգմանական վերլուծություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ա. Նազարյան, Հ. Բաղդասարյան, Թարգմանաբանական ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,
2000։
2. С. Влахов, С. Флорин, Непереводимое в переводе, М., 2003.
3. А. Швейцер, Перевод и лингвистика, М., 1973.
4. Р. Миняр-Белорутяев, Теория и методы перевода, М., 1996.
5. Л. Бархударов, Язык и перевод, М., 1975.
1. 1401/Բ18

2. Միջմշակութային հաղորդակցում (ռուս-հայկական
միջմշակութային առնչություններ)
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել

միջմշակութային հաղորդակցման հիմունքները և
լեզվամշակութային առնչությունների առանձնահատկությունները։

ռուս-հայկական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
նկարագրելու
ռուս-հայկական
միջմշակութային
առնչությունների
առանձնահատկությունները.
2. բացատրելու դրանց պատմամշակութային արժեքը.
3. մատնանշելու միջմշակութային կապերի դերն ու նշանակությունը։

հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու միջմշակութային տարբեր իրողությունների հատկանիշները.
2. վերլուծելու միջմշակութային կապերին առնչվող խնդիրները.
3. գործնականում միջմշակութային կապերին առնչվող ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու միջմշակութային կապերին առնչվող տվյալներ.
2. մեկնաբանելու միջմշակութային կապերին առնչվող խնդիրները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
2. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
3. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
4. Բ6 ուսումնասիրությանն առնչվող փաստական նյութը նկարագրելու կարողություն.
5. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
6. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. տեքստերի վերլուծություն.
3. լուսապատկերների դիտում և քննարկումներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

115

1. Ռուս-հայկական միջմշակութային կապերի ձևավորումը։
2. Ռուս-հայկական միջմշակութային կապերի հետագա զարգացումը։
3. Թարգմանության դերը ռուս-հայկական միջմշակութային
գործընթացում։
4. Ռուս-հայկական միջմշակութային կապերն արդի փուլում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

կապերի

զարգացման
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текста / сб. науч. тр. МГПИЯ им. М. Тореза, отв. ред. Е. И. Шендельс. – Выпуск 209. – М., 1983.
2. Дейк Т. А. Ван, Язык. Познание. Коммуникация, М., 1989.
3. Соковнин В. М., О природе человеческого общения, Фрунзе, Мектеп, 1974.
4. Иссерс О. С., Коммуникативные стратегии и тактики русской речи, Омск, 1999.
5. Горелов И. Н., Седов К. Ф., Основы психолингвистики, М., 2001.
1. 1401/Բ17

2. Հայ թարգմանչական արվեստի պատմություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել հայ թարգմանչական արվեստի բազմադարյան պատմությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու հայ թարգմանչական արվեստի զարգացման ընթացքը.
2. բացատրելու հայ թարգմանչական արվեստի առանձնահատկությունները.
3. մատնանշելու թարգմանված տարբեր երկերի յուրահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու պատմական տարբեր շրջաներում կատարված թարգմանությունները.
2. վերլուծելու թարգմանված տարբեր բնագրեր.
3. գործնականում կատարելու հայ թարգմանչական արվեստի պատմությանն առնչվող
ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու հայ թարգմանչական արվեստի պատմությանն առնչվող տվյալներ.
2. մեկնաբանելու հայ թարգմանչական արվեստի զարգացման միտումները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա5 ուսումնասիրության ոլորտին առնչվւղ գիտական հասկացությունների իմացություն.
2. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
3. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
4. Բ5 գիտական տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ գնահատելու կարողություն.

116

5. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. տեքստերի վերլուծություն.
3. թարգմանությունների քննարկում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ թարգմանչական արվեստի ձևավորումը։
2. Սուրբ գրքի թարգմանությունները։
3. Թարգմանչաց տոնը և նրա պատմամշակութային դերը։
4. Գեղարվեստական երկերի թարգմանություններ։
5. Գիտական երկերի թարգմանությունները և դրանց մեկնությունները։
6. Թարգմանչական արվեստի զարգացումը։
7. Թարգմանչության արդի վիճակը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Լ. Տեր-Պետրոսյան, Հայ հին թարգմանական գրականություն, Երևան, 1984:
2. Վ. Առաքելյան, Հինգերորդ դարի հայ թարգմանական գրականության լեզուն և ոճը, 1984:
3. Փ. Մեյթիխանյան, Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն, Երևան, 2017:
4. Ն. Թումանյան, Հովհաննես Թումանյանը և ռուս գրականությունը, Երևան , 1956:
5.Է. Ջրբաշյան, Պուշկինը և հայ բանաստեղծները, Երևան, 1999:
1. 1401/Բ20
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Թարգմանության բառապաշարային և քերականական
խնդիրներ
5. 60 դասախոսություն

6. 6-րդ կիսամյակ

3. 5 ECTS
կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել թարգմանության ընթացքում ծագող բառապաշարային և քերականական
խնդիրները և դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու թարգմանության ընթացքում ծագող բառապաշարային և քերականական
քերականական խնդիրները.
2. բացատրելու դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. մատնանշելու տարբեր ոճերի տեքստերի թարգմանական առանձնահատկությունները։
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու բառապաշարի տարբեր շերտերի թարգմանության
առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու քերականական իրողությունների թարգմանությանն առնչվող խնդիրները.
3. գործնականում կատարելու թարգմանություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու թարգմանությանն առնչվող տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվական համակարգային տարբերություններին առնչվող խնդիրները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
2. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
3. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
4. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
5. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. տեքստերի նախաթարգմանական վերլուծություն.
3. թարգմանություն և թարգմանությունների քննարկում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բառապաշարի շերտերը և դրանց համապատասխանեցման խնդիրը թարգմանության
գործընթացում։
2. Տեքստի նախաթարգմանական վերլուծություն։
3. Արտալեզվական իրողությունների նախաթարգմանական վերլուծություն։
4. Հնաբանությունների և նորաբանությունների թարգմանությանն առնչվող խնդիրներ։
5. Էկզոտիզմներ։
6. Բարբառային և ժողովրդախոսակցական շերտերի թարգմանությանն առնչվող խնդիրներ։
7. Քերականական կարգերը և դրանց արտահայտման միջոցները տարբեր լեզուներում։
8. Քերականական կարգերի անհամապատասխանություն։
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9. Քերականական կարգի ներկայացում նկարագրական եղանակով։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ա. Նազարյան, Հ. Բաղդասարյան, Թարգմանաբանական ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,
2000։
2. С. Влахов, С. Флорин, Непереводимое в переводе, М., 2003.
3. А. Швейцер, Перевод и лингвистика, М., 1973.
4. Р. Миняр-Белорутяев, Теория и методы перевода, М., 1996.
5. Л. Бархударов, Язык и перевод, М., 1975.
1. 1401/Բ21

2. Համեմատական ոճագիտություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 դասախոսություն

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել համեմատական ոճագիտության հիմունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու ոճագիտությանն առնչվող արդի խնդիրները.
2. բացատրելու դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. մատնանշելու տարբեր ոճերի տեքստերի թարգմանական առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու ոճական տարբեր իրողությունների թարգմանության
առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու թարգմանությանն առնչվող ոճական խնդիրները.
3. գործնականում կատարելու թարգմանություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու թարգմանությանն առնչվող լեզվաոճական տվյալներ.
2. մեկնաբանելու ոճական համակարգերի տարբերություններին առնչվող խնդիրները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
2. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
3. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
4. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
5. Բ7 եղած փաստական նյութին առնչվող տվյալները հակադրելու և համադրելու
կարողություն.
6. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. տեքստերի ոճական վերլուծություն.
3. քննարկումներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ոճագիտության արդի խնդիրները։
2. Համեմատական ոճագիտության հիմունքները։
3. Լեզվաոճական ընդհանրություններ և տարբերություններ։
4. Գործառական ոճեր։
5.Պատկերավորության միջոցներ։
6. Արտահայտչամիջոցներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Լ. Եզեկյան, Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2003։
2. Պ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, հ. 1, 2, Երևան, 1989, 1991։
3. Д. Розенталь, А как лучше сказать, М. 1988.
4. Д. Розенталь, Практическая стилистика русского языка, М. 1974.
5. С. Влахов, С. Флорин, Непереводимое в переводе, М., 2003.
1. 1401/Բ24
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Գիտատեխնիկական և պաշտոնական տեքստերի
թարգմանության առանձնահատկությունները
5. 30 դասախոսություն

6. 7-րդ կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել

գիտատեխնիկական

և

պաշտոնական

տեքստերի

թարգմանության

հիմունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գիտատեխնիկական և պաշտոնական տեքստերի թարգմանության ընթացքում
ծագող խնդիրները.
2. բացատրելու դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. մատնանշելու գիտատեխնիկական և պաշտոնական տեքստերի թարգմանական
առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. տարբերակելու գիտատեխնիկական և պաշտոնական տեքստերի թարգմանության
առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու գիտատեխնիկական և պաշտոնական տեքստերի թարգմանությանն առնչվող
խնդիրները.
3. գործնականում կատարելու թարգմանություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գիտատեխնիկական և պաշտոնական տեքստերի թարգմանությանն առնչվող
տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվական համակարգային տարբերություններին առնչվող խնդիրները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
2. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
3. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
4. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
5. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. տեքստերի վերլուծություն.
3. թարգմանություն և թարգմանությունների քննարկում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Գիտատեխնիկական
և
պաշտոնական
տեքստերի
թարգմանության
առանձնահատկությունները։
2. Բնագրի լեզվաոճական առանձնահատկությունները և գիտատեխնիկական և պաշտոնական
տեքստերի թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները։
3. Համաժամանակյա թարգմանություն և դրան առնչվող խնդիրներ։
4. Տերմինների և մասնագիտական բառերի թարգմանության խնդիրը գիտատեխնիկական և
պաշտոնական տեքստերի թարգմանության գործընթացում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.Ա. Նազարյան, Հ. Բաղդասարյան, Թարգմանաբանական ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,
2000։
2. С. Влахов, С. Флорин, Непереводимое в переводе, М., 2003.
3. А. Швейцер, Перевод и лингвистика, М., 1973.
4. Р. Миняр-Белорутяев, Теория и методы перевода, М., 1996.
5. Л. Бархударов, Язык и перевод, М., 1975.
1. 1401/Բ22
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Գեղարվեստական թարգմանության
առանձնահատկությունները
5. 60 դասախոսություն

6. 6-րդ կիսամյակ

3. 5 ECTS
կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել գեղարվեստական թարգմանության հիմունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գեղարվեստական թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները.
2. բացատրելու դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. մատնանշելու գեղարվեստական տեքստերի թարգմանական առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու գեղարվեստական թարգմանության առանձնահատկությունները.
2. վերլուծելու գեղարվեստական թարգմանությանն առնչվող խնդիրները.
3. գործնականում կատարելու թարգմանություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու գեղարվեստական թարգմանությանն առնչվող տվյալներ.
2. մեկնաբանելու լեզվական համակարգային տարբերություններին առնչվող խնդիրները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
2. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն.
3. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն առնչվող
աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
4. Բ3 լեզվաոճական, բարբառագիտական և գրականագիտական ուսումնասիրությունների
համար բնագրային նյութեր օգտագործելու կարողություն.
5. Բ4 ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ
ընտրելու կարողություն.
6. Բ8 տեսական գիտելիքները ուսւմնասիրությունների ժամանակ կիրառելու կարողություն.
7. Գ2 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները և
եղանակները որոշելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. տեքստերի վերլուծություն.
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3. թարգմանություն և թարգմանությունների քննարկում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գեղարվեստական թարգմանության առանձնահատկությունները։
2. Բնագրի լեզվաոճական առանձնահատկությունները և գեղարվեստական թարգմանության
ընթացքում ծագող խնդիրները։
3. Հեղինակ և պատմական ժամանակաշրջան։
4. Հեղինակային ոճի խնդիրը թարգմանության գործընթացում։
5. Տաղաչափական համակարգերին առնչվող թարգմանական խնդիրներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ա. Նազարյան, Հ. Բաղդասարյան, Թարգմանաբանական ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,
2000։
2. С. Влахов, С. Флорин, Непереводимое в переводе, М., 2003.
3. А. Швейцер, Перевод и лингвистика, М., 1973.
4. Д. Розенталь, Практическая стилистика русского языка, М. 1974.
5. Л. Бархударов, Язык и перевод, М., 1975.
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Հայ բանասիրության ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1.«Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ»,
2.«Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն»,
3.«Հայ գրականություն պատմություն»,
4.«Հայ նորագույն գրականություն և գրականության տեսություն»
5.«Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն։

1.Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ

Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական
գործ 023101.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2021/22

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
•

տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,

•

այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված
քննությունների արդյունքների հիման վրա։

Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։

պետական

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի.
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համալսարանի

մագիստրատուրայի

• Ուսանողներին տրամադրելու գիտակրթական ոլորտի հիմնախնդիրների ու դրանց լուծման
հնարավորությունների ու նորագույն մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ:

• Խթանելու ուսանողների մեջ լեզվական երևույթները վերլուծելու և լեզվաբանության
տվյալ ոլորտին առնչվող լեզվական տվյալները համակարգելու ունակությունը:
• Օժտելու խմբագրական ու թարգմանչական աշխատանք իրականացնելու կարողություններով:
• Ուսանողներին ծանոթացնելու բառապաշարային և քերականական համակարգերի
կիրառական սկզբունքներին տրված ոլորտում արդյունավետ աշխատանք ապահովելու
նպատակով:
• Ուսանողներին սովորեցնելու իրականացնել տեքստերի խմբագրման, թարգմանության,
հրատարակության պատրաստելու, լեզվական առարկաներ ուսուցանելու աշխատանքներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա1. ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման
սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները.
Ա2. ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք
կազմելու առանձնահատկությունները,

խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ

ընթերցման, վերլուծման և մշակման սկզբունքները.
Ա3. դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները.
Ա4. մատնանշել արևելահայերենի և արևմտահայերենի քերականական համակարգերի ընդհանրություններն ու տարբերությունները.
Ա5. ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի
և ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի
զարգացման օրինաչափությունները.
Ա6. բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք
կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ
իրականացնելու սկզբունքները
Ա7. ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների,

լեզվական

տեղաշարժերի

և

դրանց

ուսումնասիրության

միջոցները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. գործնականում իրականացնել լեզվաբանական վերլուծություններ.
Բ2. կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն.
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Բ3. օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման
աշխատանքներ կատարելիս.
Բ4. կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ ոլորտի
աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ
ու սկզբունքներ.
Բ5. կազմել մասնագիտական բառարաններ.
Բ6. ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք
համակարգայնորեն վերլուծել:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
Գ3

գործնականում կիրառել ձեռքբերված
մանկավարժական գործունեություն.

գիտելիքները

և

իրականացնել

գիտա-

Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
Գ5. դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Տե՛ս «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգ», Երևան, 2017 թ., էջ 4-9:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ» ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել ՀՀ-ում և Սփյուռքում գործող գիտակրթական և մշակութային
հաստատություններում և կազմակերպություններում, ինչպես նաև խմբագրություններում,
հրատարակչություններում, հեռուստա- և ռադիոոլորտում: Ծրագրի շրջանավարտները՝
որպես թարգմանիչներ, պահանջված աշխատուժ են նաև դեսպանատներում,
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նախարարություններում, հրատարակչություններում, որտեղ բանիմաց թարգմանիչների
պակաս նկատվում է:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Տեսական գրականություն (տպագիր), դասախոսություններ (բանավոր և էլեկտրոնային),
համացանցային նյութեր, տեսաձայնային սարքավորումներ (համակարգչային տեխնիկա),
այցելություններ ՀՀ գիտահետազոտական հաստատություններ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Ներկայացվող ծրագիրը մշակվել է ՀՀ և արտերկրի, մասնավորապես Ռուսաստանի,
Բելառուսի, ՈՒկրաինայի մի քանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
մագիստրոսական նույնանման ծրագրերի համեմատությամբ: Ըստ այդմ էլ՝ ներկայացվող
ծրագրում նախապատվություն է տրվում ոչ միայն տեսական, այլև գործնական
կարողությունների զարգացմանը նպաստող դասընթացներին:
«Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ» մագիստրոսական ծրագրի ողջ
մասնագիրը կազմվում է ԵՊՀ գործող կանոնակարգի չափորոշիչներին համապատասխան:
17. Լրացուցիչ տեղեկություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ

4. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու
հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման
տեխնիկաների կիրառման կարողություն:
Հետազոտական
• գիտական աշխատանք կատարելու, ինչպես նաև համացանցային տեղեկատվական պաշարներից օգտվելու հմտություն,
• լեզվաբանական հետազոտություն վերլուծելու, թարգմանական աշխատանք
կատարելու հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու հմտություն:
Հաղորդակցման
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• բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• կատարված գիտական հետազոտությունը վերլուծելու,
խմբավորելու և հստակ ներկայացնելու կարողություն,

արդյունքները

• բանավոր և գրավոր թարգմանություն կատարելու հմտություն,
•

որևէ օտար լեզվի լավ/գերազանց իմացություն։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word,
Excel, Power-Point) հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ
(pptx, prezi, canva և այլն):

Այլ կարողություններ
• մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն (մասնավորապես` հաղորդակցությունների ոլորտում),
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն
իրականացնելու կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:

5. Մասնագիտական կարողություններ
• լեզվի արդի խնդիրները մեկնաբանելու, զարգացման ընթացքը գնահատելու,
վերլուծելու կարողություն,
• լեզվաբանական հետազոտություն և վերլուծություն կատարելու կարողություն,
• լեզվական և թարգմանական արդի խնդիրների վերաբերյալ գիտական նախագծեր կազմելու և իրականացնելու կարողություն,
• բանավոր և գրավոր հաղորդակցական մշակույթ ձևավորելու կարողություն,
• գիտագործնական թարգմանություններ կատարելու հմտություն,
• հրապարակային ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու կարողություն,
• գործառական տարբեր ոճերի տեքստեր (նաև փաստաթղթեր) կազմելու,
մշակելու կարողություն,
• գործառական տարբեր ոճերի տեքստեր խմբագրելու և հրատարակության
պատրաստելու կարողություն,
• լեզվաբանական գիտական աշխատությունների մեթոդական առանձնահատկությունները ներկայացնելու գործնական հմտություն։
129

6. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
•

գիտական աստիճան և/կամ կոչում բանասիրության գծով, կամ որոշ դեպքերում՝
տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած
մագիստրոսի կոչում,

•

վերջին 5 տարում առնվազն 5 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն (միջազգային հանդեսներում և/կամ ՀՀ ԲՈԿ-ով
հաստատված պարբերականներում),

•

վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ
•

մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ,

•

վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների,
Պրակտիկ աշխատանքի փորձ

•

առնվազն 5 տարվա աշխատանքային
թարգմանության) ոլորտում։

փորձ

լեզվաբանության

(նաև

Այլ պահանջներ
•

դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի
առցանց նյութերի առկայություն,

•

ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝
առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)։
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<<Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ>> ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մա-

Գ1

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

Գ2

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

Գ3

գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն

Ա4

մատնանշել արևելահայերենի և արևմտահայերենի քերականական Գ4
համակարգերի ընդհանրություններն ու տարբերությունները

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր

Ա5

ճանաչել

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

կարդակներից

յուրաքանչյուրի

նահատկությունները,

դրանց

միավորների
վերլուծման

առանձ-

սկզբունքները,

հետազոտական մեթոդները
Ա2

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

Ա3

դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և
գործնականում թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները

բառարանագրության,

բառահոդվածի

կազմության, Գ5
տարբեր տեսակի և ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու
սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման օրինաչափությունները

Ա6

բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական
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հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները
Ա7

ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և
կանոնարկման միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց
ուսումնասիրության միջոցները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1

գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի
լեզվաոճական քննություն

Բ5

կազմել մասնագիտական բառարաններ.

Բ2

կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական
թարգմանություն

Բ6

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

Բ3

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

Բ4

կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել
տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ
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Մոդուլի
թվանիշը

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

Անգլերեն-1

1603/Մ01

x

x

x

x

Անգլերեն-2

1603/Մ02

x

x

x

x

Ֆրանսերեն-1

1608/Մ01

x

x

x

x

Ֆրանսերեն-2

1608/Մ02

x

x

x

x

Գերմաներեն-1

1604 /Մ01

x

x

x

x

Գերմաներեն-2

1604 /Մ02

x

x

x

x

Ռուսերեն-1

1703/Մ01

x

x

x

x

Ռուսերեն-2

1703/Մ02

x

x

x

x

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

0309/Մ20

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1401/ Մ65

x

x
x

x
x

x
x

x

Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդրիները

1406/Մ02

x

Արդի հայերենի և թարգմանության հիմնախնդիրներ

1401/ Մ61

x

Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

1404/Մ61

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

Մասնագիտացման դասընթացներ. պարտադիր
Նախադասության կառուցվածքային և իմաստային հատկանիշները

1401/Մ05

x

Հայոց լեզվի տեսություն

1401/Մ30

x

Գրական թարգմանություն

1401/ Մ07

x
x
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x

x

x

x
x

x

x

x

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

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

Ոճաչափության հիմունքներ

1401/ Մ68

x

Խմբագրական և հրատարակչական գործ

1401/ Մ69

x

Լեզու, մեդիամտածողություն, հասարակություն

1401/ Մ70

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Կամընտրական
Արդի հայերենի բառապաշարը. փոփոխություններ և զարգացում

1401/Մ66

Գրական տեքստը և ազգային լեզվամտածողությունը

1401/Մ62

Արևելահայերենի և արևմտահայերենի համադրական
քերականություն

1401/Մ22

Հայերենի բառարանագիտություն

1401/ Մ33

Տեքստի լեզվաոճական վերլուծության սկզբունքները

1401/Մ65

Մասնագիտական տեքստերի թարգմանության
առանձնահատկությունները

1401/ Մ31

Շարահյուսության արդի հիմնախնդիրներ

1401/ Մ71

Անվանական և բայական ձևակազմությունը հայերենում

1401/Մ10

Արևմտահայերենի նորմավորման և զարգացման հիմնախնդիրներ

1401/Մ64

Ռուս-հայերեն թարգմանության քերականական և ոճական
խնդիրներ

1401/ Մ08

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար

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

Մասնագիտական պրակտիկա

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

X

X
X

134

x
X

x
x

x

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մագիստրոսական թեզ

Մոդուլի
թվանիշը

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

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

X
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x

X

X

«Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1. 1603 /Մ01
2.
Անգլերեն-1
3.
6 կրեդիտ
4.
4 ժամ
5.
գործնական – 4 ժամ
6.
1-ին կիսամյակ
7.
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
•զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ընդհարացնել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով.

1.
2.
3.
4.

մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: Yerevan University Press, 2007.
2. Journal of linguistics (ed. K. Börjars) Cambridge: Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics 3. Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford University
Press, 2008.
4. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
5. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston, IRWIN Mirror Press, 1994.
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2. Անգլերեն-2

4. 2 ժամ
6.

3. 3 կրեդիտ
5. գործնական- 2 ժամ

2-րդ կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14.
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2.
Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing
Platform, 2014.
4.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press,
2011.
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4.
4 ժամ
6.
1-ին կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

2.
5.
7.

Գերմաներեն-1
Գործնական - 4 ժամ
Ստուգարք

3.

6 - կրեդիտ

•

կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2.դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3.բացատրել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի, իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2.ներկայացնել և համադրել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, լուսաբանել
անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել բանավեճեր մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3.առաջարկել և գնահատել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
4.լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

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

Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999
Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004
Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011
Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013:

1. 1604 /Մ02

2.

Գերմաներեն-2

3. 3 - կրեդիտ

4. 2 ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ

5. Գործնական - 2 ժամ
7. Ստուգարք

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

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

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

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

1. 0309/Մ20

2.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
/հումանիտար ֆակուլտետների համար/

4.

2 ժամ

5.

6.

1-ին կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

Գործնական - 2 ժամ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.գիտակցել տեքստի,
սկզբունքները,

գրաֆիկական

օբյեկտների,

աղյուսակների

հետ

աշխատելու

2.ներկայացնել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը կառուցելու
ձևերը,
3.ընտրել էլեկտրոնային աղյուսակներ կազմելու առավել արդյունավետ տարբերակները,

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

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

1.
4.
6.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3.
2 ժամ
5.
Դասախոսություն -1 ժամ, գործնական - 1 ժամ
1-ին կիսամյակ
7.
Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել՝
բանասիրական

հետազոտություններ

կատարելիս

աշխատանքի

3 կրեդիտ

կազմակերպման

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ընտրել բանասիրական հետազոտություն կատարելու հիմնական մեթոդները,
2. գիտակցել կիրառած մեթոդի առավելություններն ու թերությունները,
3. գրանցել կատարած հետազոտության վերջնարդյունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել տարբեր միջոցներ հետազոտություն իրականացնելու համար,
2. լուսաբանել հավաքված ու վերլուծված նյութը,
3. ընդհանրացնել կատարած հետազոտության արդյունքները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ցուցաբերել մասնագիտական կողմնորոշում գիտական աշխատանքներ կատարելիս,
2. գործնականում իրականացնել տարբեր հետազոտություններ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն՝ լուսապատկերների ուղեկցությամբ,
2. քննարկումներ և վերլուծություններ,
3.

գործնական աշխատանքներ՝ տարբեր միջոցների ու մեթոդների կիրառմամբ:

12.Գնահատման

մեթոդները

և

չափանիշներն

են.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման և հանձնարարված գրավոր աշխատանքի ներկայացման
հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

145

Գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակները։ Բանասիրական գիտությունների ուսումնասիրման
մեթոդների առանձնահատկությունները։ Մեթոդներ և ուղղություններ։ Հետազոտության հիմնախնդրի որոշում
և մեթոդի ընտրություն։ Մասնագիտական գրականության վերլուծություն։ Հիպոթեզ, վարկած, հիմնադրույթ։
Աշխատանքի պլանավորում։ Գիտական հետազոտության փուլերը։ Գիտական, լեզվական, բանահյուսական և
գրական աղբյուրներ։ Հետազոտության համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում։ Վիճակագրական
հաշվումներ։ Նյութի վերլուծություն։ Բնագիր և համատեքստ. համատեքստային իմաստ։ Այլ գիտաճյուղերի
ձեռքբերումների կիրառում։ Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։ Հետազոտության արդյունքների
ձևակերպում, ձևավորում և ներկայացում. Անհրաժեշտ միջոցների կիրառություն։ Գիտահետազոտական
աշխատանք կատարելու էթիկա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Арнольд И.В., Основы научных исследований в лингвистике, М., Высшая школа, 1991.
2. Винокур Г.О., Введение в изучение филологических наук, М., 2000.

3. Рождественский Ю.В., Общая филология, М., 1996.
4. Рузавин Г.И., Методология научного исследования, М., 1999.
5.

1.

Тарланов З.К., Методы и принципы лингвистического анализа, Петрозаводск, 1995.
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2. Մասնագիտության արդի

3.

3 կրեդիտ

հիմնախնդիրներ

4.
2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ

5.
դասախոսություն - 2 ժամ
7. Ստուգարք

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1.

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

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

1. 1401/Մ61
4. 4 ժամ
6. I կիսամյակ

2. Արդի հայերենի և թարգմանութ. հիմնախնդիրներ
5. դասախոսություն - 2 ժամ, գործնական - 2 ժամ

խնդիրներն

3.

ու

6 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

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

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. ընդհանրացնել ունեցած գիտելիքները լեզվում առկա խնդիրները լուծելիս,
2. քննարկել տեքստեր և հետևություններ անել լեզվի արդի փուլում
փոփոխությունների վերաբերյալ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
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կատարված

• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները,
հետազոտական մեթոդները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ6 - ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք
համակարգայնորեն վերլուծել,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

▪

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
▪ 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
▪ Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
3, 3, 4 միավոր արժեքներով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ուղղագրական-ուղղախոսական խնդիրները արդի հայերենում,
2. բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում, բառապաշարային շերտերի թարգմ.,
3. ձևաբանական համակարգի փոփոխություններ,
4. շարահյուսության արդի հիմնախնդիրները։
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1.
2.
3.
4.
5.

Ավետիսյան Յու., Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում, Եր., 2011:
Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1983:
Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր., 2007:
Федоров А., Основы общей теории перевода. М., 1983.
Բաղդասարյան Հ., Թարգմանաբանության ներածություն, Եր., 2007:
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1.1404/Մ61
4.
6.

2. Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

3. 6 կրեդիտ

4 ժամ

5.

Դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ

1-ին կիսամյակ

7.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ և համաշխարհային քննադատական ուղղություններն ու
դպրոցները.

•

ներկայացնել և գործնականում կիրառել տեքստի ընթերցման մի քանի տեխնոլոգիաներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արժևորելու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիրքորոշմամբ քննադատական որոշակի
ունակություններ կիրառելու կարևորությունը,
2.համադրելու դասընթացից ձեռք բերած հմտությունները մասնագիտական այլ
կարողությունների հետ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա2 - ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները,
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
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• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն,
3. ռեֆերատ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

▪

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
▪ 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
▪ Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3,
4 միավոր արժեքներով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դասական քննադատություն և արդի քննադատություն:
2. Ծանոթություն 20-րդ դարի եվրոպական քննադատական դպրոցների մոտեցումների և
սկզբունքների հետ. հոգեվերլուծություն, միֆաքննադատություն, անգլոամերիկյան «նոր
քննադատություն», Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը նշանագիտության և կառուցվածքաբանության
ակունքներում. ստրուկտուրալիզմ, քրոնոտոպի տեսություն, կառուցվածքային-նշանագիտական
վերլուծություն, վերլուծություն ըստ սեռի և ժանրի, նեոֆրոյդիստական հոգեվերլուծություն,
hետստրուկտուրալիզմ, դեկոնստրուկտիվիզմ, ֆեմինիզմ:
3.

Ընթերցման

տեսություն:

Տեքստ.

ա)

ինտերտեքստ

հասկացությունը,

բ)

մետատեքստ

հասկացությունը: Լեզու և պատում. ա) մետալեզու, բ) պատում և բնագիր, գ) պատում և
պատմություն: Դիսկուրս. ա) լեզուն իբրև դիսկուրս« բ) պատմությունն իբրև դիսկուրս, գ) բնագիրն
իբրև դիսկուրս:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբ Օշական, Գրականության համար, Երևան, 1997թ.:
2.Գրիգոր Պըլտյան, Ընթերցումին ընդերքը, Անթիլիաս, 1997թ.:
3.Фрейд З. Художник и фантазирование. – М., Республика, 1995г.
4.Пропп В.Я. , Морфология сказки, (ցանկացած հրատարակություն):
5.Бахтин, М.М. , Эстетика словесного творчества, Москва, 1986г.
6.Ролан Барт, Смерть автора, Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994г.
7.Умберто Эко, Открытое произведение, Санкт-Петербург, 2006г.
8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста, СПб., 2015г.
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1.

1401/Մ05

2.

4. 4 ժամ

Նախադասության կառուցվածքային և իմաստային հատկանիշները
5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ

6. II կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. 6 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել նախադասության իմաստային և կառուցվածքային հատկանիշները,
• սովորեցնել կառուցվածքային առումով և իմաստաբանորեն ճիշտ նախադասություն կազմել։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել նախադասության կառուցվածքային և իմաստային տիպերի փոխակերպում,
2. օգտագործել նախադասությունների բազմաբնույթ տեսակներ գործառական տարբեր
տեքստերում:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. Տարբերակել նախադասությունները ըստ իմաստի և կառուցվածքի,
2. գործնականում իրականացնել իմաստային և կառուցվածքային առումով տարաբնույթ
նախադասությունների վերլուծություն:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից յուրաքանչյուրի
միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական
մեթոդները,
• Բ1 - գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի լեզվաոճական քննություն,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր,
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• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական
գործունեություն:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

▪

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
▪ 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
▪ Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 3, 3, 4
միավոր արժեքներով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.նախադասությունը որպես լեզվական միավոր, նախադասության մասին եղած հին ու նոր
տեսությունները,
2. միակազմ նախադասությունների առանձնահատկությունները և դրանց մասին եղած տեսությունները,
3. երկկազմ նախադասությունների վերաբերյալ տեսությունների քննություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.

1. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965:
2. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Երևան, 1987:
3. Ջահուկյան Գ., Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003:
4. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքներ, Երևան, 1974:
5.Джаукян Г., Универсальная теория языка, Ереван, 2004:

1. 1401/Մ30

2. Հայոց լեզվի տեսություն

4. 2 ժամ

5. դասախոսություն-2 ժամ

3. 3 կրեդիտ

1.

2-րդ կիսամյակ
2. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
3. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունները,
•

քննել

հայոց

լեզվի

վերաբերյալ

եղած

տեսությունների
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ընդհանրություններն

ու

տարբերությունները,
• կատարել լեզվագիտական տեսությունների դասակարգում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դասակարգել հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունները,
2. հակադրել գոյություն ունեցող տեսությունները,
3. քննարկել եղած տեսությունների արդիականությունը։

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

3. առաջարկել նոր տեսություն լեզվական արդի իրողությունների վերաբերյալ:
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. սովորեցնել հայերենի բոլոր տեսությունները,
2. արժևորել տեսությունների արդիականությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները,
հետազոտական մեթոդները,
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
• Բ1 - գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի լեզվաոճական
քննություն,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
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▪

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
▪ 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
▪ Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
3, 3, 4 միավոր արժեքներով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

8. հայերենի ընդհանուր կառուցվածքը,
2. հայ լեզվաբանների տեսությունները (Մ. Աբեղյան, Հր. Աճառյան, Գ. Ջահուկյան, Էդ. Աղայան
և ուրիշներ):
14.Հիմնական գրականության ցանկը.

1. Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Զ, Եր., 1974:
2. Աբրահամյան Ա., Բայը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1962:
3. Աղայան Էդ., Արդի հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Երևան, 1967:

4. Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, 2 գրքով, Եր., 1951-1952:
5. Գալստյան Ս., Ածանցները և ածանցումը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1978:
6. Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, Եր., 1974:

1. 1401/Մ07

2. Գրական թարգմանություն

4. 2 ժամ

5. դասախոսություն-2 ժամ

6. II կիսամյակ

7.

3. 3 կրեդիտ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել թարգմանության վերաբերյալ եղած տեսությունները և դրանց կիրառությունը,
• մատնանշել գրական երկի թարգմության յուրահատկությունները,
• ընտրել գրական թարգմանության առավել արդիական ու գործնական միջոցները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել թարգմանական հիմնական տեսությունները,
2. օգտագործել գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել գրական տեքստերի լեզվաոճական քննություն,
2. համեմատել թարգմանված գրական տեքստերի և բնագրերի խոսքարվեստը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
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1. գործնականում իրականացնել թարգմանական աշխատանք:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա3 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Բ2 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

1.եզրափակիչ բանավոր քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր
առավելագույն արժեքներով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. թարգմանական տեսությունները,
2. արձակի թարգմանություն,
3. չափածոյի թարգմանություն:
15. Հիմնական գրականության ցանկը.
4. Бархударов Л., Язык и перевод. М., 1972.
5. Виноградов А., Лексические вопросы переввода худ. Прозы. М., 1978.
6. Комиссаров В.,Теория перевода (лингв. аспект). М., 1990.
7. Федоров А., Основы общей теории перевода. М., 1983.
8. Բաղդասարյան Հ., Թարգմանաբանության ներածություն, Եր., 2007:

1. 1401/Մ68

2. Ոճաչափության հիմունքներ

4. 4 ժամ

5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական – 2 ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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3. 6 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել ոճաչափության տեսական հիմունքները,
• բացատրել ոճաչափության կիրառության ոլորտները,
• նկարագրել խոսքի կառուցման յուրահատկությունները և դրանց գնահատումը։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշել անհատական ոճի առանձնահատկությունները,
2. սահմանել ոճաչափության գործառույթները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել տեքստերի լեզվաոճական քննություն,
2. տարբերակել տեքստերն ըստ ոճական առանձնահատկությունների:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. գործնականում կիրառել ոճաչափությունը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա2 - ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ ոլորտի
աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու
սկզբունքներ,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• տեսալսումների կազմակերպում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
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▪

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
▪ 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր. հարցատոմսը պարունակում է 2
առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր արժեքով։
▪ Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
3, 3, 4 միավոր արժեքներով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ոճադափությունը՝ որպես գիտաճյուղ, նրա կիրառության ոլորտները։
2.Գործառական, իրադրային և անհատական ոճերի ազդեցությունը խոսքի կառուցվածքի վրա։
3.Անհատական ոճի ձևավորման վրա ազդող լեզվական և արտալեզվական գործոնները։
4.Հեղինակային ոճի վերլուծումը և հեղինակին պարզելու խնդիրը։
5.Վիճակագրական և այլ մեթոդների կիրառումը ոճաչափութան մեջ։
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ա. Սարգսյան, Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն, հ. Ա, Երևան-Լոս Անջելես, 2018։
2. Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Եր., 1974:
3. Լ. Եզեկյան, Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Եր., 2007:
4. Վ. Միրզոյան, Ճարտասանություն, Եր., 2006:
5. Мартыненко Г. Я. Основы стилеметрии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.
1. 1401/Մ69

2. Խմբագրական և հրատարակչական գործ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 դասախոսություն

6. 2-րդ կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

• ներկայացնել տեքստի խմբագրման և մշակման սկզբունքները.
• տեքստի հրատարակման գործընթացի կազմակերպումը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. նկարագրելու տեքստի խմբագրման հիմնական առանձնահատկությունները.
5. բացատրելու տեքստի մշակման եղանակները.
6. ներկայացնելու հրատարակության պատրաստման գործընթացը.
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ընտրելու տեքստի խմբագրման միջոցները.
5. համեմատելու բնագրերի մշակումները.
6.գործնականում կատարելու խմբագրական և հրատարակչական աշխատանք։
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3. վերաձևակերպելու լեզվական կառույցներն անհրաժեշտ ձևով.
4. մեկնաբանելու տեքստի մշակմանն առնչվող տարբեր երևույթներ.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1. Ա1 լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների վերլուծման սկզբունքների
իմացություն.
2. Ա3 տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների որոշման վերաբերյալ
իմացություն.
3. Ա7 կատարած ուսումնասիրության արդյունքների հիմնավորման իմացություն
4. Բ2 խմբագրական, սրբագրական, թարգմանչական, բնագրային վերլուծությանն
առնչվող աշխատանքներ կատարելու կարողություն.
5. Գ3 խմբային աշխատանքների կազմակերպմանը օժանդակելու կարողություն.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. տեքստերի խմբագրման աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.եզրափակիչ բանավոր քննություն. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր
առավելագույն արժեքներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Խմբագրական
աշխատանքի
հիմնական
սկզբունքները,
խմբագրական
աշխատանքի հիմնական հասկացությունները, նշանները։
2. Տեսքտի լեզվական խմբագրում։
3. Տեքստի ստեղծագործական մշակում և խմբագրում։
4. Ծանոթագրում։
5. Տեքստը հրատարակության նախապատարատելու աշխատաքները։
6. Հրատարակության իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Յու., Պաշտոնական գրագրություն, Երևան, 2001:
2. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք, Երկրորդ հրատարակություն, Երևան, 2009:
3. Պետրոսյան Հ., Մարտիրոսյան Ա., Գործարար և գիտական հայոց լեզու, Երևան, 2015:
4. Ավետիսյան Զ., Թումանյանի ստեղծագործական լաբորատորիան, Երևան, 1973:
5. Ավետիսյան Յու., Արևմտահայ բանաստեղծների ստեղծագործական մշակումների լեզվաոճական
վերլուծություններ, Երևան, 2012:
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1. 1401/Մ70

2. Լեզու. մեդիամտածողություն.
հասարակություն

4. 2 ժամ

5. դասախոսություն-2 ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ

3. 3 կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•
ուսանողներին
մեդիադաշտում,

ներկայացնել

լեզվի

գործածության

առանձնահատկությունները

• բացատրել մեդիաոլորտի խոսքային յուրահատկությունները,
• նկարագրել մեդիաոլոտում խոսքի կառուցման յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշել մեդիաոլորտի խոսքային առանձնահատկությունները,
2. սահմանել մեդիամտածողության և խոսքի կապերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարել մեդիատեքստերի լեզվաոճական քննություն,
4. տարբերակել մեդիատեքստերն ըստ առանձնահատկությունների:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
2. գործնականում կատարել վերլուծություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա2 - ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ ոլորտի
աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու
սկզբունքներ,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
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• տեսալսումների կազմակերպում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

▪

Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր. հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Մեդիաոլորտի առանձնահատկություները, դրանց ազդեցությունը խոսքի կառուցման վրա։։
2.Մեդիամտածողության ազդեցությունը խոսքի կառուցվածքի վրա։
3.Հասարակություն և անհատ. անհատական ոճ։
4.Մեդիա, հասարակություն, մշակույթ, լեզու։
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1.Մեդիագրագիտություն, Երևան, 2013։
2. Фёдоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов-на-Дону: 2001.

1. 1401/Մ31

2. Արդի հայերենի բառապաշարը. փոփոխություններ և
զարգացում
4.
2 ժամ
5. Դասախոսություն-2 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ 7.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝

3.

3 կրեդիտ

• ներկայացնել լեզվի արդի փուլում բառապաշարային փոփոխությունների առանձնահատկությունները, բառիմաստի փոփոխության պատճառներն ու սկզբունքները արդի փուլում,
• ծանոթացնել բառապաշարի համալրման և բեռնաթափման գործընթացների յուրահատկություններին,
• բացահայտել բառային միավորների տեղաշարժը՝ ըստ գործածության ոլորտների:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. որոշել բառապաշարի համալրման և զարգացման հնարավորությունները,
2. գիտակցել նոր շրջանում բառերի տերմինացման և ապատերմինացման սկզբունքները՝
պայմանավորված բառիմաստի և գործածության ոլորտների փոփոխությամբ,
3. ճանաչել բառային միավորների բառակազմական կաղապարները, բառապաշարի շերտերի
ոճական առանձնահատկությունները:
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բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել արդի փուլում ստեղծված բառային միավորների կառուցվածքային և
իմաստաբանական քննություն,
2. համադրել բառապաշարի տարբեր շերտերի ոճական-արտահայտչական հնարավորությունները,
3. բացահայտել բառերի հնացման, գործածությունից դուրս գալու, բառապաշարի մի շերտից
մյուսին անցնելու պատճառներն ու եղանակները:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. կատարել բառապաշարի հարստացմանն ու զարգացմանը նպաստող արտաքին և ներքին
գործոնների ճիշտ դասակարգում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա5. ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և
ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման
օրինաչափությունները,
• Բ3. օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ կատարելիս.
• Բ5 - կազմել մասնագիտական բառարաններ,
• Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

1.

1.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7,
6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.բառապաշարի համալրման եղանակներն ու միջոցները,
2. բառիմաստի փոփոխության և զարգացման օրինաչափությունները,
3. բառերի հնացման, բառապաշարի մի շերտից մյուսին անցնելու առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984:
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2. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն,Երևան,
1989:
3. Էլոյան Ս., Բառագիտություն, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 1, Երևան, 1979:
4. Բեդիրյան Պ., Ժամանակակից հայերենի ոչ փոխաբերական կայուն բառակապակցությունները, Երևան, 1990:
5. Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու. բառագիտություն, Երևան, 1993:
6. Шмелев Д. М., Современный русский язык, Лексика, Москва, 1977.

2. Գրական տեքստը և ազգային լեզվամտածողությունը

3. 3 կրեդիտ

1.1401/Մ62
4. 2 ժամ

5. դասախոսություն-2 ժամ

6.3-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել գրական տեքստի վերլուծման ուղիները, տեքստի լեզվաոճական հատկանիշների
որոշման սկզբունքները,
• բացահայտել ազգային լեզվամտածողության
գրական տեքստում:

առանձնահատկությունների արտացոլումը

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել գրական տեքստի լեզվաոճական հատկանիշների որոշման սկզբունքները,
2. նկարագրել ազգային լեզվամտածողության յուրահատկությունները և դրանց
արտացոլումը գրական ստեղծագործություններում.

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
▪
▪
▪

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
▪ գործնականում իրականացնել տեքստաբանական վերլուծություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա2 - ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները,
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• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ6 - ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք
համակարգայնորեն վերլուծել,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (ռեֆերատ):
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.տեքստը որպես լեզվի և մտածողության փոխհարաբերություն,
2. տեքստի չափորոշիչները,
3. ազգային լեզվամտածողության դրսևորումը անհատական տեքստում:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1.
2.
3.
4.
5.

Աղայան Էդ., Լեզվի ծագումը և զարգացումը, Երևան, 1948:
Այվազյան Ա., Մայրենի լեզուն և ազգայնականության սկզբնավորումը, Երևան, 2001:
Բրուտյան Գ., Փիլիսոփայություն և լեզու, Երևան, 1972:
Դասախոսություններ` էլեկտրոնային կրիչով:
Եփրեմյան Վ., 20-րդ դարի հայ գրականությունը: Մշակութաբանական ենթատեքստեր,
Երևան, 2008:
6. Հովհաննիսյան Գ., Լեզվահոգեբանության ներածություն, Երևան, 1997:
7. Տոնոյան Թ., Հայերենի տեքստը և լեզվամտածողական արժեհամակարգը, Եր., 2016:

1.

1401/Մ33

4. 2 ժամ

2. Հայերենի բառարանագիտություն

3.3 կրեդիտ

5. դասախոսություն-2 ժամ

6.

3-րդ կիսամյակ
7.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել բանասիրական (լեզվաբանական) բառարանների տարբեր տիպերը,
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բառարանագիտության տեսության և գործնական բառարանագրության հիմնահարցերն ու խնդիրները,
• սովերեցնել գործնական նպատակների և գիտական ուսումնասիրությունների

համար
(ռեֆերատներ,
կուրսային
և
ավարտական
աշխատանքներ,
մագիստրոսական թեզեր) ճիշտ ընտրել համապատասխան բառարանը՝ հաշվի
առնելով նրա ժանրը և տեսակը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

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

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. դուրս բերել հանձնարարված լեզվաբանական գիտական գրականությունից և
բառարանային սկզբնաղբյուրներից անհրաժեշտ լեզվական նյութը,
2. գնահատել և արժևորել բառարանների նպատակաուղղվածության և կառուցվածքային
հատկանիշները,
3. համադրել նույնատիպ բառարաններն և տալ դրանց գիտական գնահատումը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա5 - ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և
ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման
օրինաչափությունները,
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• Բ5 - կազմել մասնագիտական բառարաններ,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (ռեֆերատ),
• սլայդի ցուցադրում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. բառարանագրությունն իբրև լեզվաբանական ինքնուրույն գիտաճյուղ,
2. բառարանների տեսակները,
3. բառարանի կառուցվածքի հարցեր,
4. բառարանի նորմատիվության հարցեր:
14.
Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Բառարանագրության և բառագիտության հարցեր, Երևան, 1972:
2. Գասպասյան Գ., Հայ բառարանագրության պատմություն, Երևան, 1968:
3. Թոսունյան Գ., Գրաբարի բառարանագրությունը, Երևան, 2006:
4. Համբարձումյան Վ., Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության, Երևան, 2006, էջ
3-7:

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

1. 1401/Մ22

2. Տեքստի լեզվաոճական վերլուծության սկզբունքները

5. 2 ժամ
7. III կիսամյակ

6. Դասախոսություն-2 ժամ
8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

3. 3 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել տեքստերի գործառական տարբերակման սկզբունքները, գործառական
տարաբնույթ տեքստերի լեվաոճական վերլուծության առանձնահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. որոշել տեքստի պատկանելությունը գործառական որոշակի ոճին,
2. նկարագրել տեքստի լեզվական և ոճական բնութագրման հիմնական հատկանիշները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել տեքստերիի լեզվական և ոճական վերլուծություններ,
2. կատարել տեքստերի միջոճային փոխանցումներ:
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. ընտրել և գնահատել տեքստերը ըստ գործառական ոճերի,
2. համեմատել տարբեր տեքստերի կառուցման սկզբունքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները,
հետազոտական մեթոդները,
• Բ1 - գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի լեզվաոճական
քննություն,
• Բ3 – օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի
խոսքարվեստի վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի
մշակման աշխատանքներ կատարելիս,
• Գ1 – օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
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• գործնական աշխատանք,
• տեսալսումների կազմակերպում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. տեքստի բնութագրումը և ընդհանուր հատկանիշները,
2. տեքստի կառուցման և լեզվաոճական վերլուծության առանձնահատկությունները
3. տեքստի տարբերակման և արժևորման սկզբունքներն ու չափանիշները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

1.
Ավետիսյան Յու. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Երևան, 2016:
2.
Ավետիսյան Յու, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն, Երևան, 2003:
3.
Ավետիսյան Յու, Արևմտահայ բանաստեղծների ստեղծագործական
մշակումների լեզվաոճական վերլուծություն, Երևան, 2012:
4.
Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
5.
Իշխանյան Ռ., Արևելահայ բանաստեղծության լեզվի պատմություն, Երևան,
1978:

1. 1401/Մ31
4.2 ժամ

2. Մասնագիտական տեքստերի թարգմանության
առանձնահատկությունները
1. Դասախոսություն-2 ժամ

3. 3 կրեդիտ

3. 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝

2. 3-րդ կիսամյակ

• ներկայացնել մասնագիտական տեքստերի
տեսությունները և դրանց կիրառությունը,
• վեր հանել գեղարվեստական
յտարբերությունները,

և

թարգմանության

գիտական

• զարգացնել գրավոր թարգմանության հմտությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
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ոճերի

վերաբերյալ

տեքստերի

եղած

թարգմանության

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. որոշել մասնագիտական տեքստերի ճիշտ թարգմանության հնարավորությունները,
2. գիտակցել տերմինների թարգմանության
թարգմանական գործընթացում,
3. հիմնավորել մասնագիտական տեքստի
լեզվաոճական միջոցների գործածածությունը:

առանձնահատկությունների

թարգմանության

մեջ

կարևորումը

համապատասխան

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական քննություն,
2. համադրել թարգմանական գործընթացում կարևորվող տարբեր միջոցներն ու հնարները,
3. բացահայտել թարգմանչի կողմից տեքստի ճիշտ ընկալումը որպես համարժեք
թարգմանության կարևոր նախապայման:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. կատարել մասնագիտական տեքստերի ճիշտ և գրագետ թարգմանություն,
2. արժևորել թարգմանական տեքստերի լեզվաոճական և պատկերային համակարգը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա3 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Բ2 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Բ5 - կազմել մասնագիտական բառարաններ,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.մասնագիտական տեքստերի առանձնահատկությունների կարևորությունը թարգմանության
ժամանակ,
2. գիտական ոճին բնորոշ լեզվական միավորների թարգմանության յուրահատկությունները,
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3. դարձվածների, տերմինների համարժեք թարգմանության խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Բաղդասարյան Հ., Թարգմանաբանության ներածություն, Եր., 2007:
2.Бархударов Л., Язык и перевод. М., 1972.
3.Виноградов А., Лексические вопросы переввода худ. Прозы. М., 1978.
4.Комиссаров В.,Теория перевода (лингв. аспект). М., 1990.
5.Федоров А., Основы общей теории перевода. М., 1983.

1.
4.

1401/Մ71
2 ժամ

6. 3-րդ
կիսամյակ

2.

Շարահյուսության արդի խնդիրներ

3. 3 կրեդիտ

5. դասախոսություն- 30
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել արդի հայերենի շարահյուսական համակարգը,
• վերլուծել եղած տեսակետներն ու կարծիքները՝ վերհանելով տարակարծությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցել նախադասության վերաբերյալ եղած տեսությունների առանձնահատկությունները,
2. քննարկել գոյություն ունեցող տեսությունների վիճելի դրույթները,
3. նկարագրել նախադասությունների կառուցվածքային տարաբնույթ դրսևորումները

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել նախադասության փոխակերպում,
2. օգտագործել նախադասությունների բազմաբնույթ տեսակներ գործառական տարբեր
տեքստերում:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. Տարբերակել նախադասությունները ըստ կառուցվածքի,
2. գործնականում իրականացնել կառուցվածքային առումով տարաբնույթ նախադասությունների
վերլուծություն:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝

170

• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից յուրաքանչյուրի
միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական
մեթոդները,
• Բ1 - գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի լեզվաոճական քննություն,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր,
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական
գործունեություն:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.նախադասությունը որպես լեզվական միավոր, նախադասության մասին եղած տեսությունները,
2. պարզ նախադասությունների դասակարգումները,
3. բարդ նախադասությունների վերաբերյալ տեսությունների քննություն:
15. Հիմնական գրականության ցանկը.

9. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965:
10. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Երևան, 1987:
11. Ջահուկյան Գ., Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003:
12. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքներ, Երևան, 1974:
5.Джаукян Г., Универсальная теория языка, Ереван, 2004:

1.

1401/Մ10

13. 4 ժամ

2. Անվանական և բայական ձևակազմությունը հայերենում
5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ
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3. 6 կրեդիտ

6. 3-րդ
կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի անվանական և բայական ձևակազմական
կաղապարները, ծանոթացնել դրանց կառուցման առանձնահատկություններին։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել հայոց լեզվի անվանական և բայական ձևակազմական կաղապարները,
2. ներկայացնել կաղապարների առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել անվանական և բայական ձևակազմության միջոցների ու եղանակների
տարբերակում
2. գործնականում իրականացնել սերող և բաղադրող հիմքերի առանձնացում:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. Ընտրել և համեմատել անվանական և բայական ձևակազմության միջոցներն ու
եղանակները ըստ լեզվաբանական նոր մոտեցումների:

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

1. 1401/Մ22

14. 4 ժամ
16. III կիսամյակ

2. Արևմտահայերենի նորմավորման և զարգացման
հիմնախնդիրներ

3. 6 կրեդիտ

15. Դասախոսություն-2 ժամ, գործնական -2 ժամ
17. Եզրափակիդ գնահատումով դասընթացչ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել արևմտահայերենի արդի վիճակը Սփյուռքի հայ համայնքներում, լեզվական
մակարդակների նորմավորման չափանիշներն ու զարգացման հնարավորությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. որոշել արևմտահայերենի զարգացման ընթացքի առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել արևմտահայերենի լեզվական բոլոր մակարդակներում նկատվող տեղաշարժերը ու
զարգացման միտումները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. գործնականում իրականացնել արևմտահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական
իրողությունների դասակարգում և վերլուծություն,
2. կատարել լեզվական համակարգի նորմավորմանն ուղղված քննարկում-առաջարկներ:

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

1.1401/Մ08

2. Ռուս-հայերեն թարգմանության քերականական և ոճի
հարցեր

4. 4 ժամ

5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ

6. 2-րդ
կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել ռուս-հայերեն թարգմանության լեզվաոճական առանձնահատկությունները,
• համեմատել տարաբնույթ տեքստերի թարգմանական և բնագրային տարբերակները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գնահատել թարգմանության վերաբերյալ եղած տեսությունները,
2. լուսաբանել թարգմանական խոչընդոտների էությունը,
3. նկարագրել տեքստի թարգմանական տարբերակների ընդհանրություններն ու տարբերությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել թարգմանական տեքստերի լեզվաոճական քննություն,
2. համեմատել թարգմանության տարբերակների առանձնահատկությունները:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել գործառական տարաբնույթ տեքստերի թարգմանություն,
2. որոշել թարգմանական տեքստերի արժանիքներն ու թերությունները:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա3 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Բ2 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Բ5 - կազմել մասնագիտական բառարաններ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
2.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. թարգմանության էությունը,
2. բառապաշարի թարգմանություն,
3. քերականական իրողությունների թարգմանություն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1.
2.
3.
4.

Казакова Т., А., Художественный перевод, М., 2006:
Бархударов Л., Язык и перевод, М., 1975:
Рецкер Я., Теория перевода и переводческая практика, М., 2004.
Федоров А., Основы общей теории перевода, М., 1983:
5. Швейцер А. Д., Теория перевода, М., 1988:
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2.Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Հայոց լեզվի պատմություն և
լեզվաբանություն 023201.00.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2021/22

6. Ուսումնառության լեզուն

հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
•

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

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
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•

պատրաստել հայոց լեզվի զարգացման բոլոր փուլերի` գրաբարի, միջին
հայերենի, արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուների, բարբառագիտության, ինչպես նաև հունարենի և լատիներենի իմացությամբ մասնագետներ,
ովքեր ունակ կլինեն.

•

համակարգել հայոց լեզվի ծագմանն ու պատմությանը վերաբերող փաստերը,
կատարել զուգադրահամեմատական քննություն հայերենի զարգացման
տարբեր փուլերի միջև,
իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանք հայոց լեզվի պատմության,
ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բնագավառներում,
առաջադրել և լուծել լեզվի ձևայնացված նկարագրության, համակարգչային
լեզվաբանական հենքերի ու շտեմարանների ստեղծման և մեքենական
թարգմանությանն առնչվող խնդիրներ:

•
•

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
2. լուսաբանել լեզվաբանական վերլուծության արդիական մեթոդները,
3. սահմանել համակարգչային ծրագրերի միջավայրում հետազոտության և ուսուցման հետ կապված տեսական և գործնական խնդիրներ,
4. ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված լեզվաոճական
դասերը` ըստ իրենց ստեղծման ժամանակի և համապատասխան հեղինակների.
5. վերարտադրել միջին հայերենով ստեղծված երկերի արդի արևելահայերեն թարգմանության հմտությունները` համարժեք տերմինային համակարգով,
6. ճանաչել և ներկայացնել լեզվաբանական ավանդական և նորագույն մոտեցումներով իրականացված զուգադրական քննությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական արդիական խնդիրները մեկնաբանելիս,
2. բացահայտել գրաբարի և նրա բարբառների քերականական յուրահատկությունները,
3. թարգմանել գրաբարի տարբեր շրջաններում ստեղծված գրական երկերը, այդ
թվում` հունաբան և լատինաբան,
4. ընդհանրացնել բնագրերի համաբարբառները, հատուկ անունների ցանկերը, լեզվական փաստերի բաշխվածության վիճակագրական աղյուսակները,

178

5. բացահայտել հայերենի գոյության տարբեր շրջաններում, բարբառներում առկա
լեզվական փաստերի ծագումնաբանական կապը, վերականգնել բացակայող օղակները,
6. արժևորել արդի լեզվաբանական վերլուծության նորագույն մեթոդները և դրանք
ներդնել հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցերի նորովի արժևորման ընթացքում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր և քննարկումներ,
3. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
միջոցները,
4. ցուցաբերել օտար լեզվի խոր իմացություն և կապ հաստատել օտար լեզվի և
մասնագիտական առարկաների միջև:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Տե՛ս «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգ», Երևան, 2017 թ., էջ 4-9:
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող
են աշխատանքի անցնել գիտակրթական ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով
հետևյալ պաշտոնները.
ՀՀ նախարարություններ և այլ գերատեսչական մարմիններ.
ա) փաստաթղթերի ձևակերպման, խմբագրման խորհրդատու,
2. ՀՀ դպրոցներ, վարժարաններ, բուհեր, ճեմարաններ, գրադարաններ.
ա) գործադիր տնօրեն,
բ) ուսումնամեթոդական բաժնի վարիչ,
գ) ֆոնդերի ձևավորող և համակարգող,
դ) ուսուցիչ և դասախոս,
ե) ուսումնական ծրագրերի մշակման թիմի ղեկավար,
զ) զանգվածային լրատվամիջոցներ, հրատարակչություններ
է) խմբագիր
ը) սրբագրիչ
թ) լրագրող-վերլուծաբան:
Հնարավոր աշխատավայրերն են նաև. ԵՊՀ հայոց լեզվի, հայոց լեզվի պատմության,
ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնները, ՀՀ պետական և մասնավոր բուհերի
մասնագիտական ամբիոնները, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտը, ՀՀ լեզվի պետական
տեսչությունը, ԳԹԿ-ն, ԿԱԻ-ը, տարբեր կրթամշակութային հաստատություններ և
պետական ու մասնավոր այլ հիմնարկներ ու ձեռնարկություններ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ
ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• գիտական քննարկումներ և բանավեճեր,
•

էլեկտրոնային ռեսուրսներ

•

համակարգչային լսարան

•

պրոյեկտոր:

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

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1.

Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
•
•

Դասընթացի աշխատանքային ծրագիրը/օրացուցային պլանը կազմելու
կարողություն:
Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների, դասընթացը տեսողական
նյութերով ներկայացնելու ունակություն, ուսուցման արդի մեթոդներով
նյութեր կազմելու և դրանք տեխնիկապես ցուցադրելու հմտություն:

Հետազոտական
•
•

Աղբյուրագիտական գիտելիքներ, տեսական, գործնական սկզբնաղբյուրների
տարբեր շտեմարանների իմացություն, հատկապես առցանց:
Հետազոտական խմբեր ստեղծելու և դրանք ղեկավարելու փորձ և
հմտություններ:

Հաղորդակցման
•
•
•

Լսարանը կառավարելու, մասնագիտական խթանիչ լիցքեր հաղորդելու
բանավոր խոսքի հմտություններ և որակ:
Գրավոր գիտական հաղորդակցման հմտություններ և որակ:
Օտար լեզվի իմացություն։

ՏՀՏ կիրառություն
•

Համակարգչային հիմնավոր գիտելիքներ՝ գիտական նյութը ձևավորելու և
տարբեր ծրագրերով ցուցադրելու:
181

•
•

MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, Power-Point:
Արդի գիտական տեղական և միջազգային, սոցիալական հարթակներից
օգտվելու ունակություն:

Այլ կարողություններ
•
•

Հանրային
հարաբերությունների,
ուսանող-դասախոս
շփումների,
հաղորդակցման վարքականոնի , մասնագիտական էթիկայի տիրապետում:
Առկա ռեսուրսները համարժեք գնահատելու և առաջադրված ծրագրերն
արդյունավետ իրականացնելու ունակություններ:

2. Մասնագիտական կարողություններ
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Գրաբարի խոր իմացություն, գրաբարով ավանդված մատենագիտական
բազմադարյա մատենագրության քաջատեղյակություն:
Միջին հայերենի խոր իմացություն, այս շրջանի գրական լեզվով ստեղծված
մատենագիտության քաջիմացություն:
Աշխարհաբարի՝ նոր հայերենի երկու ճյուղերի՝ արևելահայերենի և
արևմտահայերենի հիմնավոր իմացություն՝ տարբեր գրական հայերենների
ընդհանրությունների և տարբերությունների խորքային ընկալմամբ:
Հայոց լեզվի պատմության խոր իմացություն՝ գիտական շրջանաբաժանման
սկզբունքների, լեզվի ծագման և զարգացման հին և նոր տեսությունների հիման
վրա կառուցված:
Գրական լեզվի բարբառային տարբերակների անհրաժեշտ իմացություն:
Լեզվի տարաժամանակյա հետազոտության մեթոդների, սկզբունքների և
եղանակների քաջիմացություն:
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանական տեսությունների իմացություն:
Դասական լեզուների բավարար իմացություն:
Լեզվաբանական հետազոտության մեթոդների պատշաճ տեղյակություն:

3. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
•
•
•
•

Գիտական աստիճան և կոչում տվյալ մասնագիտության ոլորտում:
Վերջին հինգ տարում առնվազն 3 գիտական և մեթոդական աշխատությունների հեղինակում:
Մասնագիտական հանդեսներում հոդվածներով և հրապարակումներով
ճանաչված լինելու հանգամանք:
Վերջին հինգ տարում առնվազն 2 գիտաժողովի կամ աշխատաժողովի
մասնակցություն:
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4. Մանկավարժական փորձ
•
•

Մասնագիտական
դասընթացներ
անցկացնելու,
հետազոտական
աշխատանքներ ղեկավարելու առնվազն հինգ տարվա փորձ:
Մանկավարժության
վերջին տեսությունների գծով վերապատրաստման
դասընթացների մասնակցություն:

5. Պրակտիկ աշխատանքի փորձ
•

Հայոց լեզվի պատմության/ընդհանուր լեզվաբանության բնագավառում տարբեր դասընթացներ վարելու և թեզեր, հետազոտական աշխատանքներ ղեկավարելու և գրախոսելու առնվազն հինգ տարվա փորձ:

6. Այլ պահանջներ
•
•

Դասավանդման նյութերի շուրջ 30 տոկոսի առցանց տարբերակների առկայություն:
Ուսանողական հարցման արդյունքներով 4 միավորից բարձր միջին գնահատականի առկայություն:
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«ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության
Ա2

Ա3

Ա4

ու ներկայացման

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական

արդիական

միջոցները,
լուսաբանել լեզվաբանական վերլուծության արդիական մեթոդ- Բ2
ները,

խնդիրները մեկնաբանելիս,
բացահայտել գրաբարի և նրա բարբառների քերականական
յուրահատկությունները,

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

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

Ա5

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

Ա6

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

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

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

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

Գ1

Գ2

Բ5

ընդհանրացնել բնագրերի համաբարբառները, հատուկ անունների ցանկերը, լեզվական փաստերի բաշխվածության վիճակագրական աղյուսակները
արժևորել արդի լեզվաբանական վերլուծության նորագույն մեթոդները և դրանք ներդնել հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցերի նորովի արժեքավորման ընթացքում,

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

Մոդուլի թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

1603/Մ01
1603/Մ02
1608/Մ01
1608/Մ02
1604 /Մ01
1604 /Մ02
1703/Մ01
1703/Մ02
0309/Մ20
1401/Մ65
1401/Մ61
1404/Մ61
1406/М01

Ա2

Ա3 Ա4

Ա5

Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Գ1

Գ2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

1402/Մ01

x

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

Գ4

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Գ3

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

1402/Մ13

x

1402/Մ15

x

1406/Մ16
1406/Մ17
1402/Մ18

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
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«Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն»

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1603 /M01

Անգլերեն-1

6 կրեդիտ

4 ժամ

գործ.-4

1-ին՝ աշխանային
կիսամյակ

Ստուգարք

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:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր
մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝
ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
10. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակդրմամբ,
11. 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,

12. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների, 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) B2 մակարդակին):
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•օտար (անգլերեն) լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է
մասնագիտական բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու
աղբյուրներից,
• օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի
իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և
թարգմանության համար,
•օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական
թեմայի վերաբերյալ, նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ,
ներկայացնել սեփական կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
8.
9.
10.
11.
12.

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

1603
/M02

Անգլերեն-2

3 կրեդիտ
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2 ժամ

գործ.-2

2-րդ կիսամյակ

ստուգարք

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:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (B2-C1),
4. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

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. գործնականում արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է
մասնագիտական բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու
աղբյուրներից,
2. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի
իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական
բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև տեքստերի
ընթերցման և թարգմանության համար,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
5. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
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6. անհատական և խմբային աշխատանք,
7. ինքնուրույն աշխատանք,
8. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
8. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման
յուրահատկությունները,
9. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և
թեստավորման հիմանական սկզբունքները,
10. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
11. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP)
առանձնահատկությունները:

Հիմնական գրականության ցանկ.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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. 1604 /Մ01
4.
4 ժամ
13.
1-ին կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

2.
12.
14.

Գերմաներեն-1
Գործնական - 4 ժամ
Ստուգարք

3.

6 - կրեդիտ

կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
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•

խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գնահատել և վերաձևակերպել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված
(ներառյալ ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց
վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին):

191

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.ինքնուրույն աշխատանք,
5.բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7.իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով.
1.մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2.մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3.զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4.բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
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2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը:
3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
6.
7.
8.

Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999
Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004
Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011
Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013:

1. 1604 /Մ02

2.

Գերմաներեն-2

3. 3 - կրեդիտ

4. 2 ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ

5. Գործնական - 2 ժամ
7. Ստուգարք

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

193

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

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

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում-4

2 ժամ

գործ.-2

1-ին՝ աշնանային
կիսամյակ

ստուգարք

3 կրեդիտ

Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
• ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական
կիրառություններից օգտվելու հմտությունները,
• սովորեցնել իրենց մասնագիտական ոլորտում համակարգչային
տեխնիկայի օգտագործման հմտությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•
•
•
•
•
•
•
•

աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ
փաստաթղթերը
աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ
կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ
նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա
ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ
ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և
ձայնային էֆեկտներ
մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման
լեզուներ

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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1. Բարձրացնել ուսանողի մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը:
2. Մասնակցել մասնագիտական ոլորտին առնչվող միջազգային և
հանրապետական
գիտագործնական
քննարկումներին,
կոնֆերանսներին, առցանց սեմինարներին և վեբինարներին:
3. Պատրաստել
զեկույցներ
և
դասընթացներ,
ներկայացնելու
հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, օգտագործելով
մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
2. ուսուցողական

նյութերը

և

ինքնուրույն

աշխատանքի

առաջադրանքները տրամադրվում են ուսանողներին էլէկտրոնային
տեսքով:
ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի
միջոցով:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման
վրա՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության
հիման վրա` 2 միավոր առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի
հիման վրա` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13
միավոր:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ,
2. տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր,
հասցեներ, ֆունկցիաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ,
3. տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում,
հարցումներ, հաշվետվություններ,
4. ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում,
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5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի
ստեղծում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
7. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
8. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
9. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
10. Shelly Cashman, Microsoft Office :

1. 1401/Մ65

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբաթական

5. դաս.-1 գործ.-1

6. առաջին կիսամյակ

7. Ստուգարք

3.
3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել՝
•
•
•
•

բանասիրական հետազոտություններ կատարելիս աշխատանքի կազմակերպման
առանձնահատկություններին.
ուսումնասիրման մեթոդներին.
հետազոտական աշխատանքի փուլերին.
գիտական հետազոտության էթիկային։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. ընտրել բանասիրական հետազոտություն կատարելու հիմնական մեթոդները,
5. գիտակցել կիրառած մեթոդի առավելություններն ու թերությունները,
6. գրանցել կատարած հետազոտության վերջնարդյունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել տարբեր միջոցներ հետազոտություն իրականացնելու համար,
5. լուսաբանել հավաքված ու վերլուծված նյութը,
6. ընդհանրացնել կատարած հետազոտության արդյունքները:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. ցուցաբերել մասնագիտական կողմնորոշում գիտական աշխատանքներ կատարելիս,
4. գործնականում իրականացնել տարբեր հետազոտություններ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա.6 ընտրել ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ,
Բ.4 կիրառել տարբեր միջոցներ հետազոտություն կատարելիս։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն՝ լուսապատկերների ուղեկցությամբ,
2. քննարկումներ և վերլուծություններ,
3. գործնական աշխատանքներ՝ տարբեր միջոցների ու մեթոդների կիրառմամբ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
▪ ստուգարք. անցկացվում է բանավոր հարցման և հանձնարարված աշխատանքի
ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակները։ Բանասիրական գիտությունների
ուսումնասիրման մեթոդների առանձնահատկությունները։ Մեթոդներ և ուղղություններ։
Հետազոտության հիմնախնդրի որոշում և մեթոդի ընտրություն։ Մասնագիտական
գրականության վերլուծություն։ Հիպոթեզ, վարկած, հիմնադրույթ։ Աշխատանքի պլանավորում։
Գիտական հետազոտության փուլերը։ Գիտական, լեզվական, բանահյուսական և գրական
աղբյուրներ։ Հետազոտության համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում։ Վիճակագրական
հաշվումներ։ Նյութի վերլուծություն։ Բնագիր և համատեքստ. համատեքստային իմաստ։ Այլ
գիտաճյուղերի ձեռքբերումների կիրառում։ Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։
Հետազոտության արդյունքների ձևակերպում, ձևավորում և ներկայացում. Անհրաժեշտ
միջոցների կիրառություն։ Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու էթիկա։
14.Հիմնական գրականության ցանկ
1. Арнольд И.В., Основы научных исследований в лингвистике, М., Высшая школа, 1991.
2. Винокур Г.О., Введение в изучение филологических наук, М., 2000.
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3. Рождественский Ю.В., Общая филология, М., 1996.
4. Рузавин Г.И., Методология научного исследования, М., 1999.
5. Тарланов З.К., Методы и принципы лингвистического анализа, Петрозаводск, 1995:

1. 1406/М01

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել լեզվաբանական և
գրականագիտական հետազոտությունների նորագույն մեթոդների վերաբերյալ,
ներկայացնել նորագույն մեթոդների կիրառման բնագավառները,
ձևավորել հետազոտական մեթոդի ընտրության կարողություններ լեզվական և
գրական նյութի ուսումնասիրման ժամանակ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. ճանաչելու լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտությունների նորագույն
մեթոդները,
5. բացատրելու մասնագիտության արդի խնդիրների առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. համադրելու / հակադրելու լեզվաբանական և գրականագիտական վերլուծության
ավանդական և արդի մեթոդները,
7. կիրառելու տեքստի երկի վերլուծության նոր եղանակներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիրառելու
ձեռք
բերված
գիտելիքները
զեկուցումներ
պատրաստելու,
գիտահետազոտական աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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1. Ա1. ճանաչելու գրականագիտության և լեզվաբանության կարևորագույն հիմնախնդիրները,
2. Բ6. համադրելու/հակադրելու տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ,
4. Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

դասախոսություն,
գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,
ինքնուրույն աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով։
Ստուգարքն անցկացվում է 2 ընթացիկ ստուգումների հիման վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրականագիտական և լեզվաբանական հետազոտությունների նորագույն մեթոդների
համառոտ ակնարկ,
2. պատմական հետազոտության մեթոդներ,
3. կառուցվածքաբանական վերլուծության մեթոդներ,
4. փորձառական և ստուգող մեթոդներ,
5. միֆաքննադատության մեթոդաբանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Եր., 2004:
2. Հովսեփյան Լ. Ս., Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու
սկզբունքները. Ջահուկյանական ընթերցումներ, Եր., 2007:
3. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, ԵՊՀ, 2016:
4. Хализев В., Теория литературы, М., 2009.
5. Давыдова Т. Т., Пронин В. А., Теория литературы, М., 2003:

1. 1404/Մ61
4.

2. Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործն.-2
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3. 6 կրեդիտ

6.

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

ներկայացնել և գործնականում կիրառել տեքստի ընթերցման մի քանի
տեխնոլոգիաներ:

15.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչելու արդի քննադատական ուղղությունները.
2.

մատնանշելու և բացատրելու ընթերցման տեսության հիմնախնդիրները և
սկզբունքները.

3.

լուսաբանելու «արդի քննադատություն» կոնցեպտը.

4.

պատկերացնելու որոշակի աշխարհայացքային դիրքորոշմամբ տեքստ վերլուծելու
սկզբունքները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու վերլուծություններ՝ կիրառելով արդի քննադատության մեթոդները.

2.

տիրապետելու տեքստը ճանաչելու և տարբերակելու հմտություններ.

3. ցուցադրելու տեքստ ընթերցելու գործնական կարողություններ.

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

արժևորելու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիրքորոշմամբ քննադատական
որոշակի ունակություններ կիրառելու կարևորությունը.

2. համադրելու դասընթացից ձեռք բերած հմտությունները մասնագիտական այլ
կարողությունների հետ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա.3 գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքների, գրական տեքստերի
մասնագիտական ընթերցման սկզբունքների իմացություն.
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Բ.1. դպրոցում և գիտահետազոտական աշխատանքում գիտելիքները կիրառելու
կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն.
3. ռեֆերատ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
2.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասական քննադատություն և արդի քննադատություն:
Ծանոթություն 20-րդ դարի եվրոպական քննադատական դպրոցների մոտեցումների և
սկզբունքների հետ. հոգեվերլուծություն, միֆաքննադատություն, անգլոամերիկյան «նոր
քննադատություն», Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը նշանագիտության և կառուցվածքաբանության
ակունքներում. ստրուկտուրալիզմ, քրոնոտոպի տեսություն, կառուցվածքայիննշանագիտական վերլուծություն, վերլուծություն ըստ սեռի և ժանրի, նեոֆրոյդիստական
հոգեվերլուծություն, hետստրուկտուրալիզմ,
դեկոնստրուկտիվիզմ, ֆեմինիզմ:
Ընթերցման տեսություն: Տեքստ. ա) ինտերտեքստ հասկացությունը, բ) մետատեքստ
հասկացությունը: Լեզու և պատում. ա) մետալեզու, բ) պատում և բնագիր, գ) պատում և
պատմություն: Դիսկուրս. ա) լեզուն իբրև դիսկուրս« բ) պատմությունն իբրև դիսկուրս, գ)
բնագիրն իբրև դիսկուրս:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբ Օշական, Գրականության համար, Երևան, 1997թ.
2. Գրիգոր Պըլտյան, Ընթերցումին ընդերքը, Անթիլիաս, 1997թ.
3. Фрейд З. Художник и фантазирование. – М., Республика, 1995г.
4. Пропп В.Я. , Морфология сказки, (ցանկացած հրատարակություն)
5. Бахтин, М.М. , Эстетика словесного творчества, Москва, 1986г.
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6. Ролан Барт, Смерть автора, Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994г.
7. Умберто Эко, Открытое произведение, Санкт-Петербург, 2006г.
8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста, СПб., 2015г.:

1. 1401/Մ61
4. 4 ժամ
6. I կիսամյակ

2. Արդի հայերենի և թարգմանութ. հիմնախնդիրներ
5. դասախոսություն - 2 ժամ, գործնական - 2 ժամ

3.

6 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

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

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
3. ընդհանրացնել ունեցած գիտելիքները լեզվում առկա խնդիրները լուծելիս,
4. քննարկել տեքստեր և հետևություններ անել լեզվի արդի փուլում
փոփոխությունների վերաբերյալ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
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կատարված

• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները,
հետազոտական մեթոդները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ6 - ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք
համակարգայնորեն վերլուծել,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
2.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ուղղագրական-ուղղախոսական խնդիրները արդի հայերենում,
2. բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում, բառապաշարային շերտերի թարգմ.,
3. ձևաբանական համակարգի փոփոխություններ,
4. շարահյուսության արդի հիմնախնդիրները։
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
6. Ավետիսյան Յու., Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում, Եր., 2011:
7. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1983:
8. Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր., 2007:
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9. Федоров А., Основы общей теории перевода. М., 1983.
10. Բաղդասարյան Հ., Թարգմանաբանության ներածություն, Եր., 2007:
1. 1402/Մ03
2. Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը
3. 3 կրեդիտ
ECTS
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

նկարագրել և տարբերակել անուն խոսքի մասերի

վերաբերյալ տեսությունները

հայերենի զարգացման բոլոր փուլերում
2.

նկարագրել, զուգադրել և համեմատել հայերենի խոսքի մասերի քերականագիտական
ըմբռնումները տարժամանակյա կտրվածքով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.

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

2.
ներկայացնել և վերլուծել հայերենի խոսքի մասերի վերաբերյալ տեսությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ընդհանրացնել հայ քերականագիտության հին և նոր ուղղությունների փոխադարձ
կապերը:
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Բ4. բացահայտել հայերենի գոյության տարբեր շրջաններում, բարբառներում առկա
լեզվական փաստերի ծագումնաբանական կապը, վերականգնել բացակայող օղակները:
10. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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Ուսանողները ձեռք են բերում նշված գիտելիքը և իմացությունը հետևյալ մեթոդներով.
1.

հայ քերականագիտության մեջ խոսքի մասերին առնչվող անցյալ և ներկա
գնահատականների, հայերենի խոսքի մասերի ուսումնասիրությունների մասին
դասընթացներ

2. նշանավոր լեզվաբանների հայացքների ու մոտեցումների վերաբերյալ
գիտական զեկուցումներ, ռեֆերատներ
3. հանձնարարվող թեմաների շուրջ քննական վերլուծություններ և բանավեճեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

արժեքով։

1. խոսքի մասերի տարբերակումը հայ հին և միջնադարյան քերականություններում
2. խոսքի մասերի տարբերակումը 17-19-րդ դարերի հայերեն լատինատիպ և ինքնուրույն
քերականություններում
3. խոսքի մասերի տարբերակումը նոր և նորագույն շրջանի հայ քերականականական և
լեզվաբանական աշխատություններում
4. հայերենի խոսքի մասերի համակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965,

2.

Աբրահամյան Ա., Բայը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1962,

3.

Այտընյան Ա., Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի,
հանդերձ ներածությամբ և հավելվածով, Վիեննա, 1866,

4.

Ջահուկյան Գ., Գրաբարի քերականության պատմություն, Երևան, 1974:

1. 1402/Մ04

2. Հայ ձեռագրատների ժառանգության
ուսումնասիրությունը

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 կրեդիտ
ECTS

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչել հայերեն ձեռագրերի հիմնական շտեմարանները, ձեռագրատներն ու
հավաքածուների պաշարը,

2.

Ճանաչել ուսումնասիրման ենթակա և առանջնահերթ քննության սպասող
ձեռագրական պաշարը մեր օրերում:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան):
11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
2. Բ3. ընդհանրացնել բնագրերի համաբարբառները, հատուկ անունների ցանկերը,
լեզվական փաստերի բաշխվածության վիճակագրական աղյուսակները,
3. Գ2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր և քննարկումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գիտահետազոտական աշխատանք հայերեն ձեռագրատների մասին հրապարակումների
շուրջ,
2. Թարգմանություններ ձեռագիր մատյաններից,
3. Գիտահետազոտական պրակտիկա Երևանի Մ. Մաշտոցի անվ. Մատենադարան,
առաջադրանքներ,
4. Հանդիպումներ հայերեն ձեռագրատների աշխատակիցների հետ և համատեղ
քննարկումներ,
5. Գիտական պրակտիկա, ըստ հնարավորին՝ արտերկրի ձեռագրատներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։

արժեքով։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միջնադարյան հայ գրչության արվեստը և ձեռագիր ժառանգությունը։
2. Գրչության կենտրոնները, առանձնահատկությունները, ստեղծած գրավոր
ժառանգությունը։
3. Ձեռագրատները և նրանցում ամբարված գիտական, գրական, պատմական ժառանգության
նկարագիրը։
4. Ձեռագրերի ուսումնասիրման ներկա մոտեցումներն ու ընթացքը. ձեռագրական,
մատենագրական, բանասիրական հայեցակարգեր։
5. Հայերեն ձեռագիր ժառանգության ուսումնասիրման նոր անելիքները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Հովսեփյան Գ., Գրչության արվեստը հին հայոց մեջ, Վաղարշապատ, 1913,

2.

Աբրահամյան Ա., Հայոց գիր և գրչություն, Ե., 1973,

3.

M. E. Stone, The Manuscript Library of the Armenian Patriarchate in Jerusalem, Jerusalem,
1969,

4.

Ձեռագրացուցակներ հայերեն ձեռագիր գրադարանների (Մ. Մաշտոցի անվ.
Մատենադարան, Վենետիկի, Վիեննայի, Երուսաղեմի և այլ)։

1. 1402/Մ01

2. Գրաբարյան, միջինհայերենյան բնագրերի ժանրային և
լեզվական առանձնահատկությունները

4. 2 ժամ/ շաբաթ.
5.

2-րդ՝ գարնանային
կիսամյակ

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

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ստեղծագործաբար կիրառել ստացած գիտելիքները, ըմբռնել նորերը,

2.

կազմակերպել տվյալ բնագավառին վերաբերող մասնագիտական զեկուցումներ,
հրապարակումներ, մագիստրոսական ատենախոսություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4. ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված լեզվաոճական
դասերը` ըստ իրենց ստեղծման ժամանակի և համապատասխան հեղինակների.
ունակ կլինի համարժեք թարգմանել գրաբարի տարբեր շրջաններում ստեղծված
գրական երկերը, այդ թվում` հունաբան և լատինաբան,
2. Բ4. բացահայտել հայերենի գոյության տարբեր շրջաններում, բարբառներում առկա
լեզվական փաստերի ծագումնաբանական կապը, վերականգնել բացակայող
օղակները.
3. Գ2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր և քննարկումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ուսանողները ձեռք են բերում նշված գիտելիքը և իմացությունը հետևյալ մեթոդներով.
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1. գրաբարյան բնագրերի լեզվական առանձնահատկությունների մասին
դասընթացներ,
2. հայ մատենագիրների գրական ժառանգության վերաբերյալ գիտական
զեկուցումներ, ռեֆերատներ,
3. միջինհայերենյան բնագրերի լեզվական և ժանրային առանձնահատկությունների
վերլուծություններ, զեկուցումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսն
ընդգրկում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
14. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. հինգերորդ դարի հայ գրականության նշանավոր երկերը
2. գրաբարի բառապաշարը և նրա հարստացման հիմնական աղբյուրները
3. միջնադարյան հայ գեղարվեստական գրականություն
4. միջնադարյան պատմական գրականություն
5. միջնադարյան գիտական գրականություն:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աճառյան Հ., Պատմություն հայոց նոր գրականության, Ա, Վաղարշապատ, 1906,
2. Ղազարյան Ռ., Միջին գրական հայերենի բառապաշարը, Երևան, 2001,
3. Ղազարյան Ս., Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Երևան, 2006:

1. 1406/Մ06

2. Դասական լեզուներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. կճանաչի դասական լեզուների դերը համաշխարհային մշակույթի պատմության,
մասնավորապես՝ բանասիրության մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերլուծել դասական լեզուների լեզվական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կկարողանա ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:
16.

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

1. Ա2. լուսաբանել լեզվաբանական վերլուծության արդիական մեթոդները,
2. Բ1. կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական արդիական խնդիրները
մեկնաբանելիս,
3. Գ3. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
միջոցները:
17.

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն
2.սեմինար պարապմունք
3. զեկուցումներ
1. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հրաց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
18.
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Լատ. Classicus, a, um «դասական» ածականի ծագումը և զարգացումը,

2. Խոսք, գրավոր խոսք, գրական լեզու, դասական լեզու,
3. Հին հունարեն և դասական հունարեն,
4. Հունարենի դասական դիրքը լատիներենի, սլավոնական լեզուների և հայերենի
նկատմամբ,
5. Արհեստական

լեզուների

լատինական

պատճառները:
19.

Հիմնական գրականության ցանկ.
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հիմքը

և

դրանց

անկենսունակության

1.

Համբարձումյան Վ.Գ., Լատիաբան հայերենի պատմություն, Եր., 2010,

2.

Մուրադյան Գ.Ս., Հունաբանությունները դասական հայերենում, Եր., 2010,

3.

Ա. Մարգարյան, Ա. Հայրապետյան, Օտար բառերի բացատրական բառարան, Ե., 2004
թ.:

1. 1406/ Մ 07

2. Լեզվաբանական տիպաբանություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 գործ.-2

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչել լեզուների տիպաբանական դասակարգման սկզբունքները և մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ներկայացնել տիպաբանության հիմնական հասկացությունները և կարևորագույն
տեսությունները,

2.

գնահատել առկա դասակարգումները, ցույց տալ դրանց արժանիքներն ու
թերությունները,

3.

տարբերակել տիպաբանական վերլուծության և լեզվի տիպաբանական բնութագիրը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

կիրառել հետևողական (անհակասական) դասակարգում կատարելու սկզբունքները,

2.

կիրառել լեզվաբանական տիպաբանության միջգիտակարգային կապերը:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
2. Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
1. դասախոսություն,
2. հանձնարարված գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրում և հետագա քննարկում,
3. կարևորագույն հարցերի ընդհանուր քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
2. եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
20.
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Տիպաբանական լեզվաբանությունը որպես լեզվաբանական գիտակարգ:

2.

Տիպաբանական հետազոտության հիմնական խնդիրները, սկզբունքներն ու
մեթոդները, տիպաբանական կարևորագույն հասկացությունները:

3.

Տիպաբանական լեզվաբանության կապերը ընդհանրույթների տեսության և լեզվի
բնութաբանության հետ:

4.

Լեզուների տիպաբանական դասակարգումները. տիպաբանական լեզվաբանության
ձևավորումը և հետագա զարգացման ընթացքը:

5.
21.

Հայոց լեզվի տեղը տարբեր տիպաբանական դասակարգումներում:
Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Գ. Բ. Ջահուկյան, Լեզվաբանության պատմություն, հ. I-II, Եր., 1960-1962,

2.

Г. П. Мельников. Системная типология языков: Синтез морфологической
классификации языков со стадиальной. М., 2000,

3.

Н. Б. Мечковская. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков.
М., 2001:

213

1. 1406/Մ02

2. Համեմատական քերականություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5.

դաս.-2, գործ. - 2

6. 2-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել համեմատական լեզվաբանության հիմնախնդիրներն ու դրույթները,

2.

հիմնավորել գնահատելու համեմատական լեզվաբանության տեղն ու դերը լեզվաբանության այլ ուղղությունների և ճյուղերի շարքում

3.

լուսաբանելու հայերենի համեմատական քերականության դերը հայերենագիտության
բնագավառում:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. կիրառել համեմատական լեզվաբանության մեթոդաբանական սկզբունքները,
2. մեկնաբանել ներկայացվող տեսական դրույթները համոզիչ փաստարկումներով և
ճշգրիտ օրինակներով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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1. Ա6. Ճանաչել լեզվաբանական ավանդական և նորագույն մոտեցումների
զուգադրական քննությունները,
2. Բ5. արժևորել արդի լեզվաբանական վերլուծության նորագույն մեթոդները և դրանք
ներդնել հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցերի նորովի արժեքավորման
ընթացքում,
3. Գ3. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
միջոցները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, խմբային քննարկում,
2. խոսքային` բացատրական-նկարագրական, վերարտադրողական, քննականվերլուծական, համեմատական մեթոդներ,
3. ոչ գործուն (պասսիվ), գործուն (ակտիվ) և փոխներգործուն (ինտերակտիվ) մեթոդներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
2. եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Լեզուների պատմահամեմատական ուսումնասիրության և տիպաբանական ուսումնասիրության առանձնահատկությունները. համեմատական լեզվաբանության նպատակն ու խնդիրները:

2.

Լեզուների ցեղակցությունը և ծագումնային ընդհանրությունները պարզելու կարևորագույն սկզբունքները:

3.

Հնդեվրոպական հոլովման համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները և
նրա արտացոլումը հայերենում:

4.

Հնդեվրոպական խոնարհման համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները և
նրա արտացոլումը հայերենում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գաբրիելյան Յու, Հայերենը և նախահնդեվրոպական լեզուն, Եր., 2001,

215

2. Ավետյան Ս., Լեզուների համեմատական ուսումնասիրության հիմնական սկզբունքները
(համեմատական լեզվաբանության դասախոսություններ), Եր., 2014,
3. Герценберг Л. Г., Краткое введение в индоевропеистику. СПб., 2010,
4. Clackson, J. Indo-European Linguistics: An Introduction, Cambridge University Press, 2007,
5. Schmitt R., Grammatik des Klassisch-Armenischen mit sprachvergleichenden Erläuterungen, 2.,
durchgesehene Auflage, Innsbruck, 2007:
1. 1402/Մ09
3. 3 կրեդիտ
2. Գրաբարը ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում
ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ /շաբ
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

ճանաչել դասական ուղղագրության հիմունքները;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
1.

վերլուծել դասական գրաբարով ավանդված մատենագիտական և դավանական
բնագրերը:

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

օգտագործել տեղեկատվական տարբեր շտեմարաններ՝ համացանցային աղբյուրներ,
գիտական կայքեր, էլեկտրոնային գրադարաններ,

2.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, պատրաստել զեկուցումներ,
գրել հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
1. Ա1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
2. Բ2. բացահայտել գրաբարի և նրա բարբառների քերականական յուրահատկությունները,
3. Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն՝ համապատասխան նյութերի կիրառմամբ, սլայդեր՝ էլեկտրոնային
տարբեր կրիչներով,
2. գործնական հարցումներ, թարգմանություն բանավոր և գրավոր, ռեֆերատներ,
զեկուցումներ,
3. գիտահետազոտական պրակտիկա՝ մատենադարանի թվայնացված շտեմարանների,
հասանելի ձեռագրերի ուսումնասիրության նպատակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրաբարի հնչյունական կառուցվածքը, ուղղագրություն և ուղղախոսություն,
2. գրաբարի բառապաշարը,
3. գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական կառուցվածքը,
4. գրաբարից արևելահայերեն թարգմանության հմտություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Առաքելյան Վ., Գրաբարի քերականություն, Եր., 2010:

2.

Խաչատրյան Գ., Գրաբար, Եր., 2014:

3.

Մկրտչյան Է., Գրաբարի դասընթաց, Եր., Եր., 2008:

1. 1402/Մ05

2. Աստվածաշնչի լեզվաոճական քննություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչել հունարեն, եբրայերեն բնագրերի հետ հայերեն աստվածաշնչի առնչությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Օգտագործել Աստվածաշնչի հայերեն բնագրի հետ կապված բազմակողմանի
գիտելիքները լեզվական, գրականագիտական և այլ ոլորտների ուսուցողական
նյութերում։

2.

Տարբերակել Աստվածաշնչի աշխարհաբար թարգմանությունները, դրանց հիմնական
առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ2. բացահայտել գրաբարի և նրա բարբառների քերականական յուրահատկությունները,
2. Գ4. ցուցաբերել օտար լեզվի խոր իմացություն և կապ հաստատել օտար լեզվի և
մասնագիտական առարկաների միջև:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թարգմանություններ գրաբարից աշխարհաբար,
2. Գիտահետազոտական աշխատանք Աստվածաշնչի թարգմանության վերաբերյալ
գիտական պաշարը գնահատելու շուրջ,
3. Գիտահետազոտական պրակտիկա Երևանի Մ. Մաշտոցի անվ. Մատենադարան և Ս.
Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան,
4. Ձեռագիր և տպագիր բնագրերի համեմատական քննություն,
5. Գիտական սեմինարներ,
6. Խմբային մշակումներ։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության պատմություն
2. Հայերեն Աստվածաշնչի կանոնը, առնչությունները հունարեն, եբրայերեն և ասորերեն
բնագրերի հետ
3. Միջնադարյան հայ գրականության մեջ աստվածաշնչային թեմատիկան ըստ ժանրերի
4. Աստվածաշնչի աշխարհաբար թարգմանությունները և բնագրերի համեմատությունը
5. Աստվածաշնչի բնագիրը և կանոնը՝ ըստ հին և նոր լեզուների
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

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

2.

Զարեհ եպս. Ազնաւուրեան, Աստուածաշունչ – թարգմանութիւն և սերտողութիւն,
Մոնթրէալ, 2004,

3.

Эммануиль Тов, Текстология Ветхого Завета, М., 2000։

1. 1406/Մ11

2. Իմաստաբանական նորագույն ուսմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ձևակերպելու իմաստաբանության հիմնական ըմբռնումների
առանձնահատկությունները,
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2.

ներկայացնելու իմաստաբանության ըմբռնումների պատմական զարգացման
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8.

համադրելու և վերլուծելու իմաստաբանական քննության տարբեր մեթոդները և
ուղղությունները,

9.

մեկնաբանելու բառագիտության տարբեր շերտերի և իմաստաբանության հիմնական
խնդիրների փոխադարձ կապը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ
կառուցելիս,
6. օժանդակելու լեզվաբանական մտքի հետագա զարգացմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. Ճանաչել լեզվաբանական ավանդական և նորագույն մոտեցումների զուգադրական
քննությունը,
2. Բ1. կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական արդիական խնդիրները
մեկնաբանելիս,
3. Գ3. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր և քննարկումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. անհատական զեկուցումներ և ռեֆերատների քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները
գրավոր են.
1. եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Իմաստաբանության առարկան, նպատակը, կապը լեզվաբանական այլ բաժինների և
գիտակարգերի հետ, վերլուծության մեթոդները,

2.

Իմաստաբանության պատմությունը և առնչությունները գործաբանական
լեզվաբանության հետ,

3.

Իմաստաբանության հիմնական եզրույթների և նորագույն եզրութաբանության
լուսաբանում,
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4.

Բառիմաստի կառուցվածքը, բնորոշումները ու ըմբռնումները,

5.

Բառերի լեզվական իմաստների դասակարգում և խմբավորում:

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

1. 1406 /Մ12

2. Լեզվափիլիսոփայություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել լեզվափիլիսոփայության պատմությունը, հիմնական լեզվափիլիսոփայական տեսությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կկարողանա ճիշտ կիրառել լեզվափիլիսոփայության հիմնական
հասկացությունները և կարևորագույն տեսությունները,

2.

կատարել լեզվաբանական դրույթների և պնդումների փիլիսոփայական
վերլուծություն:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

կիրառել փիլիսոփայորեն հիմնավորված լեզվաբանական ուսումնասիրություն
կատարելու սկզբունքները,

2. կիրառել լեզվափիլիսոփայության միջգիտակարգային կապերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
2. Ա6. Ճանաչել լեզվաբանական ավանդական և նորագույն մոտեցումների
զուգադրական քննությունները,
3. Բ5. արժևորել արդի լեզվաբանական վերլուծության նորագույն մեթոդներ և դրանք
ներդնել հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցերի նորովի արժեքավորման
ընթացքում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. հանձնարարված գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրում և հետագա քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Լեզվափիլիսոփայությունը որպես լեզվաբանական գիտակարգ. նրա խնդիրները,
սկզբունքներն ու մեթոդները,

2.

Լեզու և գիտելիք, լեզու և ճանաչողություն: Լեզվափիլիսոփայության կապը
ճանաչողական լեզվաբանության հետ,

3.

Լեզու

և

հաղորդակցում:

Լեզվափիլիսոփայության

կապերը

հաղորդակցման

տեսության և գործաբանության հետ,
4.

Լեզու և մշակույթ: Լեզվափիլիսոփայության կապը լեզվամշակութաբանության հետ,

5.

Լեզվի ծագումը և զարգացումը որպես փիլիսոփայական հիմնախնդիրներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Л.-А. Абрамян. Тетрадь Sigma. Ер., 2008,
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12. Ж. Деррида. О грамматологии. М., 2000,
13. П. Рикер. Конфликт интерпретаций. М., 2002:

1. 1402/Մ13

2. Հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի
պատմական զարգացումը

4. 2 ժամ /շաբաթ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7.Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ճանաչել հայերենի հոլովման համակարգի զարգացման ընթացքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տարանջատել հայերենի հոլովման համակարգի առանձնահատկությունները,

2.

վերլուծել հոլովման և խոնարհման համակարգերի զարգացման պատմական
ընթացքը:

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

կիրառել ունեցած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4. ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված լեզվաոճական
դասերը` ըստ իրենց ստեղծման ժամանակի և համապատասխան հեղինակների.
կարողանալ համարժեք թարգմանել գրաբարի տարբեր շրջաններում ստեղծված
գրական երկերը, այդ թվում` հունաբան և լատինաբան,
2. Բ3. ընդհանրացնել բնագրերի համաբարբառները, հատուկ անունների ցանկերը,
լեզվական փաստերի բաշխվածության վիճակագրական աղյուսակները,
3. Գ2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր և քննարկումներ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գիտական սեմինարներ
2. գիտահետազոտական պրակտիկա
3. թարգմանական աշխատանքներ, առաջադրանքներ և մշակումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Գրաբարի հոլովման համակարգը,
2․ Միջին հայերենի հոլովման համակարգը,
3․ Ժամանակակից հայերենի հոլովման համակարգ,
4․Գրաբարի խոնարհման համակարգը,
5․ Միջին հայերենի խոնարհման համակարգի առանձնահատկությունները,
6․ Արդի հայերենի խոնարհման համակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն Հայոց լեզվի, 4-րդ Ա, Բ, 5-րդ, 6-րդ,
Երևան, 1952- 1967,
2. Ա. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1975,
3. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Բ, Երևան, 1976,
4. Գ. Բ. Ջահուկյան, Հին հայերենի հոլովման սիստեմը և նրա ծագումը, Երևան,
1959,
5. Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան,
Երևան․ 1987։

1. 1402/Մ14

4. 2 ժամ/շաբ.

2. Հայ հոգևոր քնարերգության լեզվական
առանձնահատկությունները

5. դաս.-2
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել հայ հոգևոր քնարերգության զարգացման փուլերը

•

ներկայացնել հայ հոգևոր քնարերգութան տարբեր դարաշրջաններին բնորոշ
լեզվական առանձնահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

գիտակցելու և բացատրելու հայ հոգևոր քնարերգության ժանրային առանձնահատկությունները,

2.

ներկայացնելու զարգացման տարբեր փուլերին բնորոշ լեզվական
առանձնահատկությունները,

3. ներկայացնելու տարբեր փուլերի բնագրերի լեզվական և ժանրային
ընդհանրություններն ու տարբերությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

համադրել տարբեր դարաշրջանների բնագրերը և բացահայտել դրանց առանձնահատկությունները,

2.

թարգմանել և վերծանել հայ հոգևոր քնարերգության տարբեր ժանրերի նմուշները։

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

կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, ստեղծագործաբար զարգացնել
և առաջադրել նորերը։

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

225

1. դասախոսություն,
2. լսարանային քննարկումներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
14. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 5-րդ դարի հոգևոր քնարերգություն,
2. 7-8-րդ դարերի հոգևոր քնարերգություն,
3. 8-13-րդ դարերի հոգևոր քնարերգություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ. Բ. Ջահուկյան, Հին հայերենի հոլովման սիստեմը և նրա ծագումը, Երևան, 1959,
2. Առաքելյան Վ., Գրաբարի քերականություն, Եր., 2010,
3. Մուրադյան Գ.Ս., Հունաբանությունները դասական հայերենում, Եր., 2010,
4. Գ. Հակոբյան, Շարականների ժանրը հայ միջնադարյան գրականության մեջ (V-XV
դդ.), Եր., 1980
5. Հ. Բախչինյան, Շարականի գրապատմական ուղին (5-14-րդ դարեր), Եր., 2012,
6. Մանուկ Աբեղյան, Հոգևոր երգ / Երկեր, հ. Գ, Եր., 1968։

1. 1402/M98

Հատուկ մասնագիտական գրաբարյան տեքստերի
քննություն և թարգմանություն

3. 6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբաթ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ըմբռնել դասական գրաբարի և հետագա շրջանների լեզվաոճական
տարբերությունները․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

առանց դժվարության վերլուծել թե´ գեղարվեստական, թե´պատմական և թե´
փիլիսոփայական երկեր․

2.

գրաբարի և միջին հայերենի քերականական գիտելիքները կիրառելով՝
վերլուծություններ անել և թարգմանել բժշկագիտական, իրավաբանական նյութեր․

3.

կիրառել թարգմանություն կատարելու հմտությունները․

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առաջադրված խնդիրները լուծելի․
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4. ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված լեզվաոճական
դասերը` ըստ իրենց ստեղծման ժամանակի և համապատասխան հեղինակների.
ունակ կլինի համարժեք թարգմանել գրաբարի տարբեր շրջաններում ստեղծված
գրական երկերը, այդ թվում` հունաբան և լատինաբան,
2. Բ4. բացահայտել հայերենի գոյության տարբեր շրջաններում, բարբառներում առկա
լեզվական փաստերի ծագումնաբանական կապը, վերականգնել բացակայող
օղակները.
3. Գ4. ցուցաբերել օտար լեզվի խոր իմացություն և կապ հաստատել օտար լեզվի և
մասնագիտական առարկաների միջև:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գիտական սեմինարներ
2. գիտահետազոտական պրակտիկա
3. թարգմանական աշխատանքներ, առաջադրանքներ և խմբային մշակումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
2. եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 5-րդ դարի հայ մատենագիտության և թարգմանական գրականության լեզվաոճական
դասերը,
2. Հունաբան և լատինաբան հայերեններ, նրանցով ստեղծված գրականությունը,
3. Միջնադարյան հայ մատենագրությունը,
4. բժշկական գրականություն, իրավաբանական գրականություն,
5.Գրաբարյան տարբեր բնագրերի քննական վերլուծություն և թարգմանություն;
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Հ.Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, հ. 1,2 , Երևան, 1940,1951,

2.

Ռ.Ղազարյան, Միջին գրական հայերենի բառապաշարը, Եր., 2001,

3.

Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Երևան, 2006։

1. 1406/Մ16

2. Հնչույթաբանական արդի ուսմունքներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

228

1.

ճանաչել

հնչույթաբանության՝

որպես

գիտակարգի՝

տարբերակիչ

գծերը

լեզվաբանական այլ գիտակարգերից,
2.

դասակարգել

հնչաբանական

երկու

գիտակարգերից

յուրաքանչյուրի,

հնչյունաբանության և հնչույթաբանության ուսումնասիրության առարկաները և
ոլորտները,
3.

ճանաչել այն ներդրումը, որ ունեցել են հնչույթաբանական վերջին ուսմունքները այդ
գիտակարգի զարգացման գործում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

արժևորել

հնչույթաբանության

նշանակությունը

լեզվաբանության

զարգացման

գործում,
2.

տարբերակել այն սկզբունքները, որոնցով բնորոշվում են հնչույթաբանական երկու՝
տարաժամանկյա և համաժամանակյա հայեցակարգերը,

3.

տարանջատել հնչույթաբանական հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ
տարբեր ուսմունքների հայեցակարգային առանձնահատկությունները:

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

կիրառել հնչույթաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

2.

լեզվաբանական քննության ընթացքում տարբերակել հնչաբանական հիմնական
միավորները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ1. կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական արդիական խնդիրները
մեկնաբանելիս,
2. Գ2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր և քննարկումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.սեմինար պարապմունքներ
3. անհատական առաջադրանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
14.
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Հնչույթաբանության հիմնական հասկացությունները,

2.

Համաժամանակյա

և

տարաժամանակյա

հնչույթաբանական

գիտակարգերի

ուսումնասիրության ոլորտների սահմանազատումը,
3.

Երկանդամ (բինար) և երկաստիճան հնույթաբանական տեսությունները,

4.

Հնչույթաբանության զարգացման հիմնական միտումները:

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

1. 1406/Մ17

2. Համակարգչային լեզվաբանություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին տալ գիտելիքներ լեզվաբանական հետազոտություններում ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայի կիրառման հնարավորությունների
մասին, ձևավորել պատկերացում լեզվի՝ որպես յուրատեսակ կիբեռնետիկական համակարգի
մասին, ծանոթացնել համակարգչային լեզվաբանության կիրառական բնագավառներին,
ծանոթացնել լեզվի ուսումնասիրության և նկարագրման մեջ համակարգչային տեխնիկայի
կիրառման համար անհրաժեշտ լեզվական ռեսուրսների ներկայացման սկզբունքներին ու
միջոցներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ճանաչել լեզվական խնդիրների լուծման մեջ համակարգչային տեխնիկայի
կիրառման հնարավորություններն ու հեռանկարները,

2.

ճանաչել լեզվի հետազոտության արդիական մեթոդները, կիրառման
բնագավառներն ու հնարավոր արդյունքները,

3.

կիրառել լեզվական փաստերի ճշգրիտ և անհակասական նկարագրության
միջոցներն ու տեխնիկան,

4.

ներկայացնել լեզվական նյութը համակարգչային տեխնիկայի համար մատչելի
ձևաչափով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Փորձարկել լեզվի ձևային նկարագրության սկզբունքներն ու մեթոդները,

2.

Օգտագործել համակարգչային տեխնիկան՝ լեզվաբանական կոնկրետ խնդիրներ
լուծելիս:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. սահմանել համակարգչային ծրագրերի միջավայրում հետազոտության և
ուսուցման հետ կապված տեսական և գործնական խնդիրներ,
2. Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գործնական պարապմունքներ,
3. Ռեֆերատներ և ինքնուրույն աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կիբեռնետիկան և լեզվաբանությունը։
2. ՙՀամակարգչային լեզվաբանություն՚ առարկայի էությունը և խնդիրները։
3. Համակարգչային լեզվաբանության դիրքը հումանիտար և ճշգրիտ գիտությունների
շարքում։
4. Համակարգչային լեզվաբանության կիրառական բնագավառները։
5. Համակարգչային բառարանագրություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Մանուկյան, Ա. Սարգսյան, Ռ. Ուռուտյան, Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների
կիրառումը լեզվաբանության մեջ «Ձեռնարկ բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների ուսանողների համար», Եր., 2004,
2. Լ. Հովսեփյան, ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու
սկզբունքները, Ջահուկյանական ընթերցումներ-2007, Եր., 2007,
3. Լ. Հովսեփյան, Հայերենի քերականության ձևայնացում և համընդհանուր ցանցային
լեզվի հայերեն մոդուլի մշակում, Արևելագիտության հարցեր, VI, Եր., 2006,
4. Գ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Եր., 2003,
5.

Р. К. Потапова, Новые информационные технологии и лингвистика, М., 2004:
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3.Հայ գրականության պատմություն

Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Հայ գրականության պատմություն 023101.04.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2021/2022

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
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•

•

տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ
ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան
անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա։

Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։

9. Ծրագրի նպատակները
•
•

կազմակերպելու հայ բազմադարյան գրականության ուսումնասիրություն,
մերձեցնելու հայ նորագույն գրականության երկու թևերի՝ խորհրդահայ
գրականության և սփյուռքահայ գրականության գիտական հետազոտությունը և
դասավանդումը,
• ուղղորդելու դասընթացները դեպի ժամանակակից գրական ընթացք,
• համադրելու տեսական գիտելիքները մագիստրոսական ծրագիրն անցնողների
գործնական հմտությունների հետ (ձեռագրագիտական, մատենագիտական և
խմբագրական աշխատանք, աշխատակցություն գրական և գրականագիտական
հանդեսներին և կայքերին)
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
մատնանշելու սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները
լուսաբանելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ պոեզիայի ընթացքն ու յուրահատկությունները
որոշելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ արձակի ընթացքն ու յուրահատկությունները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
2.

կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
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3.
4.
5.
6.

իրականացնելու գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը
իրականացնելու գրական ստեղծագործությունների խմբագրում
ցուցաբերելու գրականտեքստեր ծանոթագրելուկարողություն
և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի արդյունավետություն
դրսևորելու կարողություն:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր, ինտերնետ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
պայմանները
ցուցաբերելու խմբագրական և ծանոթագրման աշխատանք կատարելու կարողություն
կիրառելու աշխատանքային ժամանակն ու պայմանները արդյունավետ պլանավորելու
կարողություն
ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
կիրառելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը պահպանելու կարողություն:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը

Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
1.

Տե՛ս «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կարգ», Երևան, 2017 թ., էջ 4-9:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են իբրև աշխատողներ հետաքրքրել կրթական
հաստատություններին, հայ գրողների գործող տուն-թանգարաններին, մշակութային տարբեր
հաստատություններին:
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«Հայ գրականություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել Հայաստանի
Հանրապետության կրթության ու գիտության, մշակույթի նախարարություններում, բուհերում,
հանրակրթական դպրոցներում, հայագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոններում,
գրական մամուլում, հրատարակչություններում, որպես՝
▪
▪
▪
▪
▪
▪

գրականությանն առնչվող հարցերի համակարգող,
գրական աշխատող,
ուսուցիչ,
գիտական աշխատակից, հետազոտող,
խմբագիր,
հրատարակիչ:

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ միջոցները.
• գիտական գրականություն
• համացանցային ռեսուրսներ
• էլեկտրանային գրադարաններ
• շփում գրական մամուլի աշխատակիցների հետ,
• ժամանակակից հայ գրողների հետ հանդիպումներ,
• արդի գրական երկերի նվիրված քննարկումներ,

մասնակցություն Հայաստանի գրողների միության գրական միջոցառումներին:

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

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

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

18. Դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
7. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
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• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման արդի ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման
տեխնիկական միջոցների կիրառման կարողություն:
Հետազոտական
• գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու, և համացանցային տեղեկատվական
շտեմարաններից օգտվելու հմտություն,
• գրական երկ և գրականագիական աշխատություն վերլուծելու հմտություն,
• հետազոտական խումբ կառավարելու հմտություն:
Հաղորդակցման
• գրական և գրականագիտական նյութերը բանավոր հաղորդելու հմտություն,
• կատարված գիտական հետազոտությունը վերլուծելու, արդյունքները խմբավորելու և
համակարգված ներկայացնելու կարողություն,
• որևէ օտար լեզվի լավ/գերազանց իմացություն և համաշխարհային գրական
համանման երևույթները համեմատելու կարողություն:
ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel,
Power-Point) հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx,
prezi, canva և այլն):
Այլ կարողություններ
• մասնագիտական էթիկայի, հեղինակային իրավունքի և այլ իրավական նորմերի
իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն
իրականացնելու կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
8. Մասնագիտական կարողություններ
• հայ գրականության զարգացման շրջափուլերի, միջնադարից նոր, նորից նորագույն շրջաններին անցման, հայ դասականների ազգային ու համաշխարհային
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•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

գրական առնչությունների, նրանց ստեղծագործություններում ազգային ճակատագրի
արծարծումների և արվեստի յուրահատկությունների խոր իմացություն,
գրականության զարգացման պատմության և արդի գրականագիտության խնդիրները
համադրելով մեկնաբանելու, գրական գործընթացը գնահատելու, վերլուծելու
կարողություն,
գրականագիտական աշխատանք կատարելու և գեղարվեստական երկի վերլուծության կարողություն,
գրականության պատմությունը, տեսությունը և գրական քննադատությունը համադրելու գիտական նախագծեր կազմելու և իրականացնելու կարողություն,
բանավոր և գրավոր հաղորդակցական մշակույթ ձևավորելու, առաջադրված թեմայով
ռեֆերատ, զեկուցում, ավարտական ու գիտական աշխատանք գրել ուսուցանելու
կարողություն,
գրական այս կամ այն խնդրի, հեղինակի կամ ստեղծագործության մասին հրապարակային ելույթներ ու բանախոսություններ պատրաստելու և իրականացնելու կարողություն,
գրականագիտական աշխատությունների մեթոդական առանձնահատկութ-յունները
ներկայացնելու գործնական հմտություն։
ավարտական
ու
գիտական
աշխատություններում
գեղարվեստական
սկզբնաղբյուրից ու գիտական գրականությունից, մամուլից ու համացանցից
օգտվելու, աշխատության մեջ դրանք ճիշտ օգտագործելու հմտության ուսուցում,
մեջբերվող բառացի քաղվածքի և հեղինակային խոսքի ճիշտ կետադրության և
փոխակերպված անուղղակի խոսքում կապակցող շաղկապի ու անձնական
դերանվան դեմքի ճիշտ գործածումն ուսուցանելու հմտություն,
տողատակի հղումներում տարբեր աղբյուրներից քաղվածքների և նույն աղբյուրից
մեկից ավելի մեջբերումները նշելու հմտություն,
աշխատության վերջում ընդունված կարգով օգտագործած գրականության ցանկ
կազմելու հմտություն:

9. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
•
•

Բանասիրական գիտությունների դոկտորի կամ թեկնածուի գիտական աստիճան,
պրոֆեսորի կամ դոցենտի գիտական կոչում,
վերջին 5 տարում առնվազն 5 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների
առկայություն (միջազգային հանդեսներում և/կամ ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված
պարբերականներում),
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•

վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն միջազգային, հանրապետական կամ
գիտաժողովների / աշխատաժողովների։

•

Մանկավարժական փորձ
մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստում-ներ
(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ,
վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների,

•

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ
առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ դասախոսական կամ գրականագիտական աշխատանքի ոլորտում։

•

•
•

Այլ պահանջներ
դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի առցանց
նյութերի առկայություն,
ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝
առնվազն 4,0 միավոր (գործող դասախոսների համար)։
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«Հայ գրականության պատմություն»
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները

Բ1

կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում

Ա2

գիտակցելու գրականության տեսության արդի
հիմնախնդիրները

Բ2

վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը

Ա3

հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական
ընթերցման սկզբունքները

Բ3

իրականացնելու գրական մամուլում գրական-քննադատական
բաժինների աշխատանքը

Ա4

դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական
սկզբունքները

Բ4

իրականացնելու գրական ստեղծագործությունների խմբագրում

Ա5

մատնանշելու սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները

Բ5

ցուցաբերելու գրականտեքստեր ծանոթագրելուկարողություն

Ա6

լուսաբանելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ պոեզիայի
ընթացքն ու յուրահատկությունները

Բ6

և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի
արդյունավետություն դրսևորելու կարողություն:

Ա7

որոշելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ արձակի ընթացքն
ու յուրահատկությունները

Գ4

կիրառելու աշխատանքային ժամանակն ու պայմանները
արդյունավետ պլանավորելու կարողություն

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(արխիվներ, ձեռագրեր, ինտերնետ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)

Գ2

բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները

Գ5

ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ
պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն

Գ3

ցուցաբերելու խմբագրական և ծանոթագրման աշխատանք
կատարելու կարողություն

Գ6

կիրառելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը պահպանելու
կարողություն:
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3 Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

Անգլերեն-1

1603 /Մ01

X

X

X

X

Անգլերեն-2

1603 /Մ02

X

X

X

X

Ֆրանսերեն-1

1608/Մ01

X

X

X

X

Ֆրանսերեն-2

1608/Մ02

X

X

X

X

Գերմաներեն -1

1604 /Մ01

X

X

X

X

Գերմաներեն-2

1604 /Մ02

X

X

X

X

Ռուսերեն-1

1703/Մ01

X

X

X

X

Ռուսերեն-2

1703/Մ02

X

X

X

X

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում-4 0309/Մ00

X

X

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1401/Մ63

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

1406/Մ03

X

Արդի հայերենի և թարգմանության հիմնախնդիրներ

1401/M61

X

Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

1404/Մ61

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Գ6

X

X

X

X

X

Պարտադիր
Կիլիկյան հայ մշակույթը և վերածնությունը

1403/Մ10

X

X

X

X

Հայ պոեմի արվեստը

1403/Մ02

X

X

X

X

Հայ գրականության շրջափուլերը, ուղղությունները, հոսանքները

1403/Մ22

Հայ նորավեպը

1403/Մ17

Ազգային ճակատադիրը և հայ պոեզիան

1403/Մ01

X
X
X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Վ. Տերյանը և հայ գրականությունը

1403/Մ22

X

X

X

X

Կամընտրական
Խաչատուր Աբովյան

1403/Մ17

Ձեռագրագիտություն և հնագրություն

1403/Մ19

Արևելյան սիրերգությունը և նրա արձագանքները հայ
սիջնադարյան քնարերգության մեջ

1403/Մ03

Նարեկացի-Մեծարենց-Սիամանթո գեղարվեստական
ընդհանրություններն ու յուրահատկությունները

1403/Մ20

«Սասնա ծռեր» էպոսը

1403/Մ11

Տեքստաբանություն

1403/Մ10

Գեղարվեստական և գիտական տեքստերի վերլուծության
հիմունքները

1403/Մ07

Հայ երգիծաբանությունը

1403/Մ04

Հովհաննես Թումանյանը և հայ գրականությունը

1403/Մ16

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈւՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ
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X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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«Հայ գրականության պատմություն»
դասընթացների նկարագրիչներ
1. 0309/Մ20

2.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
/հումանիտար ֆակուլտետների համար/

4.

2 ժամ

11.

12.

1-ին կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

Գործնական - 2 ժամ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.գիտակցել տեքստի,
սկզբունքները,

գրաֆիկական

օբյեկտների,

աղյուսակների

հետ

աշխատելու

2.ներկայացնել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը կառուցելու
ձևերը,
3.ընտրել էլեկտրոնային աղյուսակներ կազմելու առավել արդյունավետ տարբերակները,

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.առաջարկել ներկայացումներ ստեղծելու, օբյեկտների վրա անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ
կիրառելու նոր միջոցներ,
2.նախագծել պարզագույն web-կայքեր՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս,

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

1.

1401/Մ65

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
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3.

3
կրեդիտ

4.
13.

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

հետազոտություններ

կատարելիս

աշխատանքի

կազմակերպման

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

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

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսություն՝ լուսապատկերների ուղեկցությամբ,
5. քննարկումներ և վերլուծություններ,
6. գործնական աշխատանքներ՝ տարբեր միջոցների ու մեթոդների կիրառմամբ:
12.Գնահատման

մեթոդները

և

չափանիշներն

են.

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

հիմնախնդրի

որոշում

և

մեթոդի

ընտրություն։

Մասնագիտական

գրականության վերլուծություն։ Հիպոթեզ, վարկած, հիմնադրույթ։ Աշխատանքի պլանավորում։
Գիտական հետազոտության փուլերը։ Գիտական, լեզվական, բանահյուսական և գրական
աղբյուրներ։ Հետազոտության համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում։ Վիճակագրական
հաշվումներ։ Նյութի վերլուծություն։ Բնագիր և համատեքստ. համատեքստային իմաստ։ Այլ
գիտաճյուղերի ձեռքբերումների կիրառում։ Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։
Հետազոտության արդյունքների ձևակերպում, ձևավորում և ներկայացում. Անհրաժեշտ
միջոցների կիրառություն։ Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու էթիկա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Арнольд И.В., Основы научных исследований в лингвистике, М., Высшая школа, 1991.
2. Винокур Г.О., Введение в изучение филологических наук, М., 2000.
3.Рождественский Ю.В., Общая филология, М., 1996.
4.Рузавин Г.И., Методология научного исследования, М., 1999.
5.Тарланов З.К., Методы и принципы лингвистического анализа, Петрозаводск, 1995.
9. 1603 /Մ01
12. 4 ժամ

10.

Անգլերեն-1
11.
13.
գործնական – 4 ժամ
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6 կրեդիտ

14.
1-ին կիսամյակ
15.
Ստուգարք
16. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
•զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ընդհարացնել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
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(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին):
15. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
16. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
15. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
16. անհատական և խմբային աշխատանք,
17. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
18. ինքնուրույն աշխատանք,
19. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
20. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
21. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
17. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.

1.
2.
3.
4.

մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
18. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.

1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական
և ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
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ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
19. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: Yerevan University Press, 2007.
2. Journal of linguistics (ed. K. Börjars) Cambridge: Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics 3. Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford
University Press, 2008.

4. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
5. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston, IRWIN Mirror Press,
1994.
1.1603 /Մ02

2. Անգլերեն-2

4. 2 ժամ
12.

3. 3 կրեդիտ

5. գործնական- 2 ժամ
2-րդ կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և
ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2C1),
6. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
10. անհատական և խմբային աշխատանք,
11. ինքնուրույն աշխատանք,
12. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2.լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
3.հիմանական սկզբունքները,
4.լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
5.միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
15.
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
4. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
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7. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University
Press, 2011.
7. 1604 /Մ01
10.
4 ժամ
16.
1-ին կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

8.
15.
17.

Գերմաներեն-1
Գործնական - 4 ժամ
Ստուգարք

9.

6 - կրեդիտ

•

կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

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

Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999
Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004
Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011
Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013:

1. 1604 /Մ02

2. Գերմաներեն-2

3. 3 - կրեդիտ

4. 2 ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ

5. Գործնական - 2 ժամ
7. Ստուգարք

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

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

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

1.

1406/Մ02

2. Մասնագիտության արդի

3.

3 կրեդիտ

հիմնախնդիրները

4.
2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ

5.
դասախոսություն - 2 ժամ
7. Ստուգարք

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1.

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

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

1. 1401/Մ61
4. 4 ժամ
6. I կիսամյակ

2. Արդի հայերենի և թարգմանութ. հիմնախնդիրներ
5. դասախոսություն - 2 ժամ, գործնական - 2 ժամ

3.

6 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
11.ներկայացնել ժամանակակից հայերենի քերականական համակարգի փոփոխություններին
վերաբերող տեսական հիմնադրույթները,
12.որոշել ու հիմնավորել լեզվի զարգացման և լեզվական տեղաշարժերի կապը,
13.գնահատել լեզվական տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները:

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
5. ընդհանրացնել ունեցած գիտելիքները լեզվում առկա խնդիրները լուծելիս,
6. քննարկել տեքստեր և հետևություններ անել լեզվի արդի փուլում
փոփոխությունների վերաբերյալ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝

կատարված

• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները,
հետազոտական մեթոդները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ6 - ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք
համակարգայնորեն վերլուծել,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
▪ եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ուղղագրական-ուղղախոսական խնդիրները արդի հայերենում,
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2. բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում, բառապաշարային շերտերի թարգմ.,
3. ձևաբանական համակարգի փոփոխություններ,
4. շարահյուսության արդի հիմնախնդիրները։
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
11.
12.
13.
14.
15.

Ավետիսյան Յու., Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում, Եր., 2011:
Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1983:
Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր., 2007:
Федоров А., Основы общей теории перевода. М., 1983.
Բաղդասարյան Հ., Թարգմանաբանության ներածություն, Եր., 2007:

1.1404/Մ61
14.

2. Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

4 ժամ

15.

3. 6 կրեդիտ

Դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2
ժամ

16.

1-ին կիսամյակ

17.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ և համաշխարհային քննադատական
ուղղություններն ու դպրոցները.

•

ներկայացնել և գործնականում կիրառել տեքստի ընթերցման մի քանի տեխնոլոգիաներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արժևորելու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիրքորոշմամբ քննադատական
որոշակի ունակություններ կիրառելու կարևորությունը,
2.համադրելու դասընթացից ձեռք բերած հմտությունները մասնագիտական այլ
կարողությունների հետ:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա2 - ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները,
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման
աշխատանքներ կատարելիս,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն,
3. ռեֆերատ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ 7, 7, 6 միավոր արժեքներով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դասական քննադատություն և արդի քննադատություն:
2. Ծանոթություն 20-րդ դարի եվրոպական քննադատական դպրոցների մոտեցումների և
սկզբունքների հետ. հոգեվերլուծություն, միֆաքննադատություն, անգլոամերիկյան «նոր
քննադատություն», Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը նշանագիտության և կառուցվածքաբանության
ակունքներում. ստրուկտուրալիզմ, քրոնոտոպի տեսություն, կառուցվածքայիննշանագիտական վերլուծություն, վերլուծություն ըստ սեռի և ժանրի, նեոֆրոյդիստական
հոգեվերլուծություն, hետստրուկտուրալիզմ, դեկոնստրուկտիվիզմ, ֆեմինիզմ:
3. Ընթերցման տեսություն: Տեքստ. ա) ինտերտեքստ հասկացությունը, բ) մետատեքստ
հասկացությունը: Լեզու և պատում. ա) մետալեզու, բ) պատում և բնագիր, գ) պատում և
պատմություն: Դիսկուրս. ա) լեզուն իբրև դիսկուրս« բ) պատմությունն իբրև դիսկուրս, գ)
բնագիրն իբրև դիսկուրս:

262

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբ Օշական, Գրականության համար, Երևան, 1997թ.:
2.Գրիգոր Պըլտյան, Ընթերցումին ընդերքը, Անթիլիաս, 1997թ.:
3.Фрейд З. Художник и фантазирование. – М., Республика, 1995г.
4.Пропп В.Я. , Морфология сказки, (ցանկացած հրատարակություն):
5.Бахтин, М.М. , Эстетика словесного творчества, Москва, 1986г.
6.Ролан Барт, Смерть автора, Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994г.
7.Умберто Эко, Открытое произведение, Санкт-Петербург, 2006г.
8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста, СПб., 2015г.
1.1403/Մ10

2.Կիլիկյան հայ մշակույթը և վերածնությունը

3.3 կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5.Դասախոսություն 2 ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել Կիլիկյան շրջանի հայ մշակույթի, մասնավորապես
գրականության առանձնահատկությունները
• քննարկել վերածնության ազդեցությունը,
• պարզաբանել Կիլիկյան շրջանի հայ գրականության զարգացման ընթացքը։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ըմբռնելու Կիլիկյան շրջանի հայ մշակույթի առանձնահատկությունները։
2.Վերլուծելու վերածնության ազդեցությունը գրականության վրա:
3.Ներկայացնելու Կիլիկյան շրջանի հայ գրականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Մեկնաբանելու հասարակական կյանքի և գրականության կապը:
2. Կատարելու սնագրերի վերլուծություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•
•
•

Ա1 ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները,
Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում.
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•

Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական աշխատանքի պատրաստում
3.ինքնուրույն աշխատանք (ռեֆերատ)
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հասարակական-քաղակական վիճակը Կիլիկյան շրջանում:
2. Հայկական վերածննդի դրսևորումը և եվրոպական վերածնունդը։
3. Մշակությաին զարթոնքը:
4. Գրականության զարգացման ընթացքը. Ավանդներ և փոփոխություններ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

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

Վ. Սաֆարյան, Հայ միջնադարյան գրականություն, 2016:
Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, Եր., 1966, հ. Բ, Եր.,1967, հ. Դ, Եր., 1970:
Մ. Մկրյան, Գրականության պատմության հարցեր, Երևան, 1967։
Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ (5-18-րդ դդ.), Երևան, 1983։
Պ. Խաչատրյան, Նարեկը միջնադարյան մեկնություններում, Եր., 1969:
Վ. Չալոյան, Հայկական ռենեսանս, Երևան, 1964։

1.1403/Մ02

2.Հայ պոեմի արվեստը

3.3 կրեդիտ

4.2 ժամ

5.Դասախոսություն 2

6. 2-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•
•

ուսանողներին ներկայացնել հայ պոեմը սկզբնավորման ժամանակներից մինչև
մեր օրերը,
քննարկել պոեմի տարատեսակները,
պարզաբանել պոեմի՝ որպես ամենից ծավալուն չափածո գրական տեսակի
իրականության ընդգրկման և պատկերման հնարավորությունները,
վերլուծել և արժևորել պոեմի ժանրի լավագույն նմուշները:
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9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. տարբերակելու պոեմները ոչ միայն ըստ ժանրաձևի՝ էպիկական, քնարական և
քնարաէպիկական, այլև ըստ բովանդակության և թեմատիկ - գաղափարական
հատկանիշների՝ սոցիալական, խոհափիլիսոփայական, արդիական, պատմական,
պատմափիլիսոփայական և այլն
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2. պատշաճ մակարդակով մասնակցելու միջազգային գիտաժողովներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•
•
•
•

Ա1 ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները,
Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում.
Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական աշխատանքի պատրաստում
3.ինքնուրույն աշխատանք (ռեֆերատ)
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0.5 է:

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

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

Հր. Թամրազյան, Հովհաննես Թումանյան. Բանաստեղծը և մտածողը, Երևան,
1995:
Էդ. Ջրբաշյան, Հովհաննես Թումանյանի պոեմները, Եր., 1986:
Ա. Մադոյան, Միջնադարի հայ պոեմը, Եր., 1985:
Ս. Մուրադյան, Գրական հանգրվաններ, գիրք 1,2,3, 2003, 2007, 2010:
Ա. Տերտերյան, Հայ կլասիկներ, Երևան, 1944:
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2.Հայ գրականության շրջափուլերը,
ուղղությունները, հոսանքները

4.2 ժամ

5.Դաս. 2

6. 2-րդ
կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• յուրացնել հայ գրականության շրջափուլերի, գրական մեթոդների և
հոսանքների առաջացման պատմահասարակական նախադրյալները,
•

համաշխարհային տեսական մտքի հետ
յուրահատկությունների դրսրորումները:

ունեցած

աղերսներն

ու

ազգային

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

դպրոցներում,

միջնակարգ

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.տիրապետելու առարկայի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին,
դասավանդման նորագույն ձևերին:

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

Ա3հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,

•

Բ3 գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների
աշխատանքը.
• Բ4 վարելու գրական բարձրորակ հաղորդումներ ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ.
• Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
10.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0.5 է:
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Հայ գրականության շրջափուլերը և դրանց առաջացման պատմահասարակական նախադրյալները:
2. Գրական մեթոդների և հոսանքների առաջացման պատմական հենքը, համաշխարհային տեսական մտքի հետ ունեցած աղերսներն ու ազգային
յուրահատկությունների դրսևորումները:
3. Հայ հին և միջնադարյան գրականության զարգացման շրջափուլերը, դրսևորման յուրահատկությունները:
4.Հայկական կլասիցիզմը, եվրոպական կլասիցիզմի հետ ունեցած ընդհանրություններն ու ընդգծված ազգային առանձնահատկություննեը:
5. Հայկական ռոմատիզմի տիպաբանությունը, եվրապական ռոմանտիզմի հետ
ունեցած առնչություններն ու ազգային առանձնահատկությունները:
6. Հայ ռեալիստական գրականության ձևավորման ու զարգացման ընթացքը,
դրսևորման
առանձնահատկությունները
արևելահայ
և
արևմտահայ
գրականության մեջ:
7. Ժամանակակից գրական հոսանքներն ու ուղղությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Հայ նոր գրականության պատմություն, հ. 1-5, 1960, 1962, 1964, 1972, 1979:
2.Էդ.Ջրբաշյան, Գրականագիտության ներածություն, Եր., 2011:
3.Զ.Ավետիսյան, Գրականության տեսություն, Եր., 1998:
4.Գրականության տեսության արդի խնդիրները, Եր, ԵՊՀ հրատ., 2016:
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3. 3 կրեդիտ

2.Հայ նորավեպը

4.2 ժամ

5. դաս. 2

6. 2-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել հայ նորավեպի պատմությունը,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ներկայացնելու հայ նորավեպի հիմնական առանձնահտկությունները.
2. յուրացնելու հայ նորավեպի պատմական զարգացման ընթացքը
3.կատարելու գրականագիտական վերլուծություններ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ)
1.բնութագրելու գրական ժանրերն ու ժանրաձևերը
2.տիրապետելու հայ նորավեպի տեսության և պատմության հարցերին,

2.

(ընդհանրական կարողություններ)

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արժևորելու և կիրառելու յուրացրած մասնագիտական մեթոդները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա2 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները,
•
•
•

Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական
քննադատության բնագավառում
Գ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը.

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Հայ նրավեպի ավանդները: Նորավեպի ժանրային առանձահտկությունները։ Հայ
նորավեպի պատմության զարգացման ընթացքը և առանձհատկությունները
նորագույն շրջանում: Բնագիր ընթերցում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրիգոր Հակոբյան, Արևմտահայ նորավեպը, Եր., 1996:
2. Ալբերտ Շարուրյան, Գրիգոր Զոհրապ, Երկերի ժողովածու 8 հատորով, Եր., 20012004:

1.1403/Մ 01
4.4 ժամ

2.Ազգային ճակատագիրը և հայ պոեզիան
5.Դաս. 2, գործն. 2
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3. 6 կրեդիտ

6.2-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. պատրաստելու մասնագիտական զեկուցում լ և մասնակցելու միջազգային
գիտաժողովներին:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 պատրաստելու մասնագիտական զեկուցում լ և մասնակցելու միջազգային
գիտաժողովներին:
2. Ա2 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
3. Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում.
4. Բ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և
տարածելու նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական աշխատանքի պատրաստում
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրականությունը որպես կյանքի արտացոլման միջոց։
2. Պատմական իրադարձությունների, հասարակական-քաղաքական
արտացոլումը պոեզիայում։
3. Գրականության ազդեցությունը հասարակության գիտակցության վրա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

կյանքի

Հր. Թամրազյան, Հովհաննես Թումանյան. Բանստեղծը և մտածողը, Երևան, 1995:
Ս. Մուրադյան, Գրական հանգրվաններ, գիրք 1,2,3, 2003, 2007, 2010:
Ս. Մուրադյան, Հովհաննես Շիրազ, Ա 2012, Բ 2016:
Ա. Տերտերյան, Հայ կլասիկներ, Երևան, 1944:
Ս. Սարինյան, Հայ գրականության երկու դարը, հատոր 1,2,3,4,5 Երևան, 1988:
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1.1403/Մ 22

2. Վ. Տերյանը և հայ գրականությունը

4.4 ժամ

5.Դաս. -2, սեմ. 2

6. 2-րդ կիսամյակ

7 Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. 6 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել Վ. Տերյանի ստեղծագործության առանձնահատկությունները, նրա
ազդեցությունը հայ գրականության ընթացքի վրա,
•

առանձնացնել ստեղծագործության
առանձնահատկությունները:

տարբեր

շրջանները

և

ցույց

տալ

նրանց

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու Վ. Տերյանի ստեղծագործության առանձնահատկությունները,
2. վերլուծելու Վ. Տերյանի ստեղծագործությունները՝ վերհանելուվ դրանցում առկա
զարգացումները,
3.մատնանշելու դրանց գեղարվեստական մեթոդի յուրահատկությունները:

3. (ընդհանրական կարողություններ)
1. կարողանալու պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում ՝ անդրադառնալով
հետազոտվող նյութի թե՛ բովանդակային, թե՛ մեթոդաբանական խնդիրներին:
2.լուսաբանելու Վ. Տերյանի ստեղծագործությունների և այդ շրջանի հայ գրականության
զարգացման միտումներն ու օրինաչափությունները, առանձին ժաների լեզվաոճական
յուրահատկությունները:
3.ուսումնասիրելու և վերլուծելու տարաբնույթ և տարասեռ ստեղծագործություններ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Դասավանդելու հանրակրթական և ավագ դպրոցներում, միջնակարգ մասնագիտական
հաստատություններում:
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2. Ծրագրելու և իրականացնելու հայ գրականության տարբեր շրջափուլերում ստեղծված
գրական երկերի, տեսականան-մեթոդաբանական նպատակասլաց ուսումնասիրում:
3. Սովորողներին հասանելի
համամարդկային արժեքները:

դարձնելու

հայ

գրական

երկերի

ազգային

և

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.տիրապետելու առարկայի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին, դասավանդման նորագույն ձևերին:
9.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•

Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,

•

Բ3 գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը.
• Բ4 վարելու գրական բարձրորակ հաղորդումներ ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ.
• Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
10.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Հայ գրականությունը 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարի սկզբին:
2. Վ. Տերյանի ստեղծագործության մեթոդների առանձնահատկությունները, Վ. Տերյանի
ստեղծագործություն՝ համաշխարհային տեսական մտքի հետ ունեցած աղերսներն ու
ազգային յուրահատկությունների դրսևորումները:
3. Հայ գրականության ավանդների նոր զարգացումները վ. Տերյանի ստեղծագործւթյան
մեջ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հայ նոր գրականության պատմություն, հ. 1-5, 1960, 1962, 1964, 1972, 1979:
2. 2. Արսեն Տերտերյան, Վահան Տերյան։ Ցնորքի, ծարավի և հաշտության երգիչը,
Թիֆլիս, տպարան «Հերմես», 1910, 106 էջ։
3. Ռաֆայել Իշխանյան Տերյանի լեզվական արվեստը, Դասախոսություն, մաս 1։
«Երևանի համալսարան», Երևան, 1972
4. Ռաֆայել Իշխանյան Տերյանն ինչպես որ կա։ «Գիտելիք», 1990
5. Հայկազ Հակոբջանյան, Կյանքս այնպես դժվարին էր. Վահան Տերյան
(կենսապատում), Երևան, ԳԱՍՊՐԻՆՏ, 2011, 390 էջ։
6. Գևորգ Էմին-Տերյան, Վ. Տերյան. անտիպ և անհայտ Էջեր (Նամակներ, հոդվածներ,
գրախոսություններ), Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2014, 740 էջ։
7. Հայ նոր գրականության պատմություն, հատ. 5, Երևան, 1979, էջ 409-470:
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ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1.1403/Մ 17

2.Խաչատուր Աբովյան

3.3 կրեդիտ

4. 2 ժամ

5. Դաս.-2

6. 3-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. պատրաստելու մասնագիտական զեկուցում, մասնակցելու միջազգային
գիտաժողովներին:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•
•
•

Ա7 վերլուծելու հայ գրականության շրջափուլերի ուղղություններն ու հոսանքները
Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
Բ3 գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը.

ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը.
•

Գ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և
տարածելու նորերը.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական աշխատանքի պատրաստում
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աբովյանի կյանքը, ուսումնառությունը և գործունեությունը
2. Աբովյանը բանստեղծ. Բայաթիները և <<պարապ վախտի խաղալիք>> գրքում
ընդգրկված չափածո առակները. Երգիծանքը
3. <<Վերք>>-ի կերպարային համակարգը, պատումի արվեստը, ստեղծագործական
մեթոդը:
4. Խ. Աբովյանի պատմվածքները. <<Թուրքի ախչիկ>>, <<Առաջին սեր>>
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ս. Սարինյան, Հայ վեպի պատմություն, Երևան, 2006:
Պ. Հակոբյան, Խ. Աբովյան, Երևան, 1980:
Ե. Շահազիզ, Խաչատուր Աբովյանի դիվանը, հ1, հ2, Երևան, 1940-1948:
Ն. Մուրադյան, Խաչատուր Աբովյան, Երևան, 1979:
Հայ նոր գրականության պատմություն, հ1, Երևան, 1962:

1.1403/Մ10

2. Ձեռագրագիտություն և հնագրություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5.Դաս. 2 ժամ

6..3-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման
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3.3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին
ձեռագրագիտության և հնագրության մասին:

համապարփակ

գիտելիքներ

հաղորդել

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու ձեռագրագիտության հիմնախնդիրները:
2. ճանաչելու ձեռագիր տարբեր տեքստերի հրատարակության պատրաստման
առանձնահատկությունները:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. բնագրային ձեռագրագիտական մշակման աշխատանքներ կատարելու կարողություն։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•
•
•

Ա1 ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
Բ2 ինքնուրույն վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
Բ3 գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների
աշխատանքը.
• Բ5 խմբագրելու գրական ստեղծագործությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.ինքնուրույն աշխատանքի հանձնարարում(ռեֆերատներ հայ դասական
գրականության հեղինակների ստեղծագործությունների տարաբնույթ
հրատարակությունների ստեղծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ)
2.զրույց-քննարկումներ կոնկրետ թեմաների շուրջ
3.հեղինակների ձեռագրերի վերծանման ու հիմնական տեքստերի ընտրության
աղբյուրների ուսումնասիրության աշխատանքների կատարում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ձեռագիր բնագրերի առանձնահատկությունները:
2.Ձեռագրային տարբերակներ, տարընթերցումներ, խմբագրություններ:
3. Ձեռագիր և վիմագիր տեքստերի վերականգնման ուղիները:
4. Գրատեսակներ և այլ առանձնահատկություններ։
5. Ծանոթագրություններ, բնագրային ճշտումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Զ., Տեքստաբանություն, Երևան, 2000։
2. Աբրահամյան Ա., Հայ գրի և գրչության արվեստ, Երևան, 1976։
3. Греймас А.-Ж., Структурная семантика: в поисках метода. М., 2004.
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1.1403/Մ20

2.Նարեկացի-Մեծարենց-Սիամանթո
գեղարվեստական ընդհանրություններն ու
յուրահատկությունները

4. 2 ժամ

5.Դաս. 2

6. 3-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3.3 կրեդիտ

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

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

4. (ընդհանրական կարողություններ)
1.Համադրելու-հակադրելու և արդյունքոււմ տարբերակելու պատմական ժամանակշրջանը,
վերլուծելու և բացահայտելու միջնադարի և նոր ժամանակների բանաստեղծության
տարբերությունները և ընդհանրությունները:
2. ի մի բերելու և փաստարկելու, ամփոփելու միմյանցից տարբեր թվացող պոետական արժեքները
և առաջարկելու եզրահանգումներ:
3.դիտարկելու և մեկնաբանելու պատմական զարգացման մեջ ազգային բանաստեղծությունը,
տեսնելու
ընդհանրություններ հայ և համաշխարհային պոետական արժեքների միջև և
հետևություններ անելու, մեկնաբանելու հայ բանաստեղծության հետագա զարգացման ընթացքը:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.պլանավորելու և իրականացնելու բանաստեղծության պատմության նպատակասլաց
ուսումնասիրություն, ներկայացնելու պոեզիայի զարգացման միտումները:
2. Սովորողներին հասանելի դարձնելու հայ պոեզիայի
ազգային ու համամարդկային
արժեքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.տիրապետելու առարկայի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին, դասավանդման
նորագույն ձևերին և դրանք հաջորդ սերունդների փոխանցելու, դրանք ճանաչելու
ունակություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա1 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
• Ա7վերլուծելու հայ գրականության շրջափուլերի ուղղություններն ու հոսանքները.
• Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում.
• Գ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը.
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Միջնադարյան հայ պոեզիան և Գր. Նարեկացին
2.Նարեկացու պոեզիայի հոգևոր և համամարդկային արժեքները
3.Միջնադարի և 20-րդ դարի ժամանակային ընդհանրություններն ու տարբերությունները
3.Սիամանթոն համամարդկային արժեքների կրող
4.Մեծարենցն անհատի դրամայի կրող
5 Սիամանթոյի դրաման իբրև համաժողովրդական ցավի արտահայտություն
6 Միջնադարյան և նոր հայ պոեզիան համաշխարհային բանաստեղծության համապատկերում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Էդ. Ջրբաշյան, Միսաք Մեծարենց, Եր., 1967:
2. Հր. Թամրազյան, Երկեր, հ.1, Եր., 2004:
3. Պ. Խաչատրյան, Նարեկը միջնադարյան մեկնություններում, Եր., 1969:
4. К. Смирнова, Ц. Круглов. О поэзии, М. 2016.
5. Эйхенбаум Б.М, О поэзие, М., 2017.
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2.Արևելյան սիրերգությունը և նրա արձագանքները
հայ միջնադարյան քնարերգության մեջ

3.3 կրեդիտ

4. 2 ժամ

5. Դաս.-2

6. 3-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել արևելյան սիրերգության ազդեցություն հայ միջնադարյան
գրականության վրա.
• գնահատել միջնադարյան սիրերվության նմուշները.
• արժևորել արևելյան սիրերգության ազդեցությամբ ստեղծված երկերը և ցույց տալ
դրանց ազդեցությունը գրականության հետագա ընթացքի վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու բանահյուսության և գրականության փոխառնչության հարցերին.
2. վերլուծելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
3. տարորոշելու բանահյուսական սյուժեների
գրական մշակման սկզբունքներ ու
առանձնահատկություններ

5. (ընդհանրական կարողություններ)
▪

պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու և հոդված
տպագրելու:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.բանահյուսական սյուժեների գրական մշակումների քննական համեմատության և
վերլուծության հմտություններ,
2.իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում:
3.վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը:
4.Խմբագրելու գրական ստեղծագործությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•
•
•

Ա7 վերլուծելու հայ գրականության շրջափուլերի ուղղություններն ու հոսանքները
Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
Բ3 գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը.

ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը.
•

Գ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և
տարածելու նորերը.
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական աշխատանքի պատրաստում
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Արևելյան սիրերգության հիմնական ժանրերը։
2.Սիրերգության թեմայով ստեղծագործությունները և ժողովրդական բանահյուսությունը։
3.Միջնադարյան հայ գրականության թեմատիկ և ժանրային հիմնական
առանձնահատկությունները։
4.Արևելյան սիրերգության ազդեցությունը հայ միջնադարյան քնարերգության վրա և
հետագա զարգացումները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Վ. Սաֆարյան, Հայ միջնադարյան գրականություն, 2016:
2. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, Եր., 1966, հ. Բ, Եր.,1967, հ. Դ, Եր., 1970:
3. Մ. Մկրյան, Գրականության պատմության հարցեր, Երևան, 1967։
4. Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ (5-18-րդ դդ.), Երևան, 1983։
5. Հ. Բախչինյան, Հայ միջնադարեան գրականութիւն, Երևան, 2006։

1.1403/Մ10

2. Տեքստաբանություն

3.3 կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5.Դաս. 2 ժամ

6..3-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն
տեքստաբանության մասին:

է

ուսանողներին

համապարփակ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. նկարագրելու տեքստաբանության հիմնախնդիրները:
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գիտելիքներ

հաղորդել

4. ճանաչելու տարբեր տեքստերի հրատարակության պատրաստման
առանձնահատկությունները:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. բնագրային տեքստաբանական մշակման աշխատանքներ կատարելու կարողություն։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•
•
•

Ա1 ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
Բ2 ինքնուրույն վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
Բ3 գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների
աշխատանքը.
• Բ5 խմբագրելու գրական ստեղծագործությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.ինքնուրույն աշխատանքի հանձնարարում(ռեֆերատներ հայ դասական
գրականության հեղինակների ստեղծագործությունների տարաբնույթ
հրատարակությունների ստեղծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ)
2.զրույց-քննարկումներ կոնկրետ թեմաների շուրջ
3.հեղինակների ձեռագրերի վերծանման ու հիմնական տեքստերի ընտրության
աղբյուրների ուսումնասիրության աշխատանքների կատարում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հիմնական տեքստի ընտրություն:
2.Բնագրային տարբերակներ, տարընթերցումներ, խմբագրություններ:
3. Կանոնիկ տեքստի վերականգնման ուղիները:
4.Ատրիբուցիա:
5. Ծանոթագրություններ, բնագրային ճշտումներ:
6.Հրատարակության տիպեր և տեսակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4.
5.
6.
7.

Ավետիսյան Զ., Տեքստաբանություն, Երևան, 2000։
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:
Михайлов Н.Н., Теория художественного текста М., 2006.
Барт Р., Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская
семиотика: от структурализма к постструктуализму. М., 2000.
8. Греймас А.-Ж., Структурная семантика: в поисках метода. М., 2004.
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1.1403/Մ 65

2.«Սասնա ծռեր» էպոսը

3.3 կրեդիտ

4.2 ժամ

5.Դաս. 2 ժամ

6.3-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•

ներկայացնել «Սասնա ծռեր» էպոսի առանձնահատկությունները, գրականություն և
բանահյուսության փոխառնչությունները, հայ գրողների` բանահյուսական ակունքից սերող
ստեղծագործությունները,
վերլուծել էպոսի ակունքները,
բացահայտել բանահյուսական նյութի գրական մշակման հիմնական սկզբունքրը:

10. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու բանահյուսության և գրականության փոխառնչության հարցերին.
2. վերլուծելու «Սասնա ծռեր» էպոսը՝ ցույց տալով նրա առանձնահատկությունները.
3. տարորոշելու բանահյուսական
առանձնահատկություններ

սյուժեների

գրական

մշակման

սկզբունքներ

ու

6. (ընդհանրական կարողություններ)
▪

պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու և հոդված
տպագրելու:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.բանահյուսական սյուժեների գրական մշակումների քննական համեմատության և վերլուծության հմտություններ,
2.իր գիտելիքները կիրառելու մասնագիտական բնագավառում.
3.վերլուծելու և գնահատելու էպոսի մշակումները:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.

Ա 2 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները,
Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,

3. Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում,
4. Գ 1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,անհատական և խմբային
աշխատանք,
7. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
8. ինքնուրույն աշխատանք,
9. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. «Սասնա ծռեր» էպոսի գրառման պատմությունը. հայտնի պատումները։
2. Էպոսի ծագման վերաբերյալ կարծիքները:
3. Էպոսի առանձնահատկությունները։
4. Էպոսի գրական մշակումները։
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Վ. Սաֆարյան, Հայ միջնադարյան գրականություն, 2016:
2. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, Եր., 1966, հ. Բ, Եր.,1967, հ. Դ, Եր., 1970:
3. Մ. Մկրյան, Գրականության պատմության հարցեր, Երևան, 1967։
4. Հ. Բախչինյան, Հայ միջնադարեան գրականութիւն, Երևան, 2006։
5.Ս. Հարությունյան, Բանագիտական ակնարկներ, Եր., 2010:
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1.1403/Մ10

2.

Գեղարվեստական և
վերլուծության հիմունքները

գիտական

տեքստերի 3. 6 կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5.Դաս. 2 ժամ, սեմ. 2 ժամ

6..3-րդ կիսամյակ

7. Ընթացիկ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ
գեղարվեստական և գիտական տեքստերի վերլուծության մասին:

գիտելիքներ

հաղորդել

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5. նկարագրելու տեքստաբանության հիմնախնդիրները:
6. ճանաչելու գեղարվեստական և գիտական տեքստերի վերլուծության
առանձնահատկությունները:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. բնագրային տեքստաբանական մշակման աշխատանքներ կատարելու կարողություն։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•
•
•

Ա1 ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
Բ2 ինքնուրույն վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
Բ3 գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների
աշխատանքը.
• Բ5 խմբագրելու գրական ստեղծագործությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.ինքնուրույն աշխատանքի հանձնարարում(ռեֆերատներ հայ դասական
գրականության հեղինակների ստեղծագործությունների տարաբնույթ
հրատարակությունների ստեղծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ)
2.զրույց-քննարկումներ կոնկրետ թեմաների շուրջ
3.հեղինակների ձեռագրերի վերծանման ու հիմնական տեքստերի ընտրության
աղբյուրների ուսումնասիրության աշխատանքների կատարում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Երկու ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 5 միավոր։
Ամփոփիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Տեքստի հատկանիշները:
2.Գեղարվեստական և գիտական տեքստերի ընդհանրություններն ու
տարբերությունները։
3. Բնագրային տարբերակներ, խմբագրություններ:
4.Ծանոթագրություններ, բնագրային ճշտումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9.
10.
11.
12.

Ավետիսյան Զ., Տեքստաբանություն, Երևան, 2000։
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:
Михайлов Н.Н., Теория художественного текста М., 2006.
Барт Р., Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская
семиотика: от структурализма к постструктуализму. М., 2000.
13. Греймас А.-Ж., Структурная семантика: в поисках метода. М., 2004.
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2.Հայ երգիծաբանությունը

3. 6 կրեդիտ

4.2 ժամ

5.Դաս. 2, սեմ. 2

6.3-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

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

7. (ընդհանրական կարողություններ)
1.պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու և հոդված
տպագրելու
2. գիտակվելու
հայ երգիծաբանության զարգացման միտումներն ու օրինաչափությունները, ինքնօրինակությունները, առանձին ժանրերի լեզվաոճական յուրահատկությունները:
3. ուսումնասիրելու և վերլուծելու երգիծական ստեղծագործությունն մեթոդները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Դասավանդելու հանրակրթական և ավագ դպրոցներում, միջնակարգ մասնագիտական հաստատություններում:
2. Պլանավորելու և իրականացնելու հայ երգիծաբանության նպատակասլաց
ուսումնասիրումը, ներկայացնել երգիծաբանության լավագույն նմուշները:
3. Սովորողներին հասանելի դարձնելու հայ երգիծաբանության ազգային ու համամարդկային արժեքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արժևորելու և կիրառելու առարկայի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները,
դասավանդման նորագույն ձևերը:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
5.
6.

Ա 2 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները,
Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,

7. Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական
քննադատության բնագավառում,
8. Գ 1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,անհատական և
խմբային աշխատանք,
10. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
11. ինքնուրույն աշխատանք,
12. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր։
Քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5
է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
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1. Կոմիզմի գեղագիտական հասկացությունը, «Հայ երգիծաբանություն» առարկան և
բնորոշ առանձնահատկությունները(Բնագրի ընթերցում):
2. Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ(Բնագրի ընթերցում):
3. Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործությունը (Բնագրի ընթերցում):
4. Երվանդ Օտյանի ստեղծագործությունը(Բնագրի ընթերցում):
5. Երգիծանքը Եղիշե Չարենցի և Ակսել Բակունցի երկերում(Բնագրի ընթերցում,
սեմինարի նախապատրաստում):
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

ՕՏՅԱՆ Ե., Երկերի ժող. վեց հատորով, հ. 1, Երևան, <<Հայպետհրատ>>, 1960, հ. 2, 1961,
հ. 3, 1961, հ. 4, 1962, հ. 5, 1962, հ. 6, 1963:
2. Օտյան Ե., Մեր երեսփոխանները. Մեր Ազգային ժողովը, Երևան, «Մագաղաթ», հրատ.,
, 1999:
3. Ս. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, Եր. Օտյան, Երևան, 2012:
4. ՄԱԿԱՐՅԱՆ Ա., Արևմտահայ գրական դիմանկարը, Երևան, ԵՊՀ-ի հրատ., 2002:
5. ՄԱԿԱՐՅԱՆ Ա., Երվանդ Օտյան, Երևան, ,,Հայաստան,, հրատ., 1965:
6. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Ս., Երվանդ Օտյան, Երևան ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն», 1997:
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2. Հովհաննես Թումանյանը և հայ
գրականությունը

3.6 կրեդիտ

4.4 ժամ

5.Դաս. 2, գործն. 2

6. 3-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել Հ. Թումանյանի ստեղծագործությունը, նրա
ազդեցությունը հետագա գրականության վրա,
• պարզաբանել բանահյուսության և Հ. Թումանյանի ստեղծագործության
աղերսները,
• վերլուծել Հ. Թումանյանի արձակ ևչափածո ստեղծագործությունները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ըմբռնելու Հ. Թումանյանի ստեղծագործության ժանրային առանձնահակությունները:
2.Վերլուծելու Հ. Թումանյանի ստեղծագործությունները, զուգահեռներ տանելու այլ
հեղինակների գործերի հետ։
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3.Ներկայացնելու Հ,
բազմազանությունը:

Թումանյանի

ստեղծագրծւթյունների

թեմտիկ

և

ժանրային

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կատարել գրականագիտական վերլուծություններ,
2. ներկայացնել Հ, Թումանյանի ստեղծագործություների ժանրային հատկանիշները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•

Ա1 ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման
սկզբունքները,
• Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
• Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական
քննադատության բնագավառում.
• Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական աշխատանքի պատրաստում
3.ինքնուրույն աշխատանք (ռեֆերատ)
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ընթացիկ քննությունների յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր։
Ամփոփիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հ. Թումանյան. մշակութային-հասարակական գործիչը։
2. Հ. Թումանյանի վաղ շրջանի ստեղծագործությունները։
3. Հ. Թումանյանի ստեղծագործության ժանրային բազմազանությունը։
4. Հ. Թումանյանի ազդեցությունը հետագա գրականության վրա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Հր. Թամրազյան, Հովհաննես Թումանյան. Բանաստեղծը և մտածողը, Երևան,
1995:
2. Էդ. Ջրբաշյան, Հովհաննես Թումանյանի պոեմները, Եր., 1986:
3. Ս. Մուրադյան, Գրական հանգրվաններ, գիրք 1,2,3, 2003, 2007, 2010:
4. Ա. Տերտերյան, Հայ կլասիկներ, Երևան, 1944:

294

4.Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն

Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Հայ նորագույն գրականություն և
գրաքննադատություն 023101.05.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2021/2022

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
•

•

տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ
ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան
անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա։

Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։

9. Ծրագրի նպատակները
•

կազմակերպելու հայ բազմադարյան գրականության ուսումնասիրություն,
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•

մերձեցնելու հայ նորագույն գրականության երկու թևերի՝ խորհրդահայ
գրականության և սփյուռքահայ գրականության գիտական հետազոտությունը և
դասավանդումը,
• ուղղորդելու դասընթացները դեպի ժամանակակից գրական ընթացք,
• համադրելու տեսական գիտելիքները մագիստրոսական ծրագիրն անցնողների
գործնական հմտությունների հետ (ձեռագրագիտական, մատենագիտական և
խմբագրական աշխատանք, աշխատակցություն գրական և գրականագիտական
հանդեսներին և կայքերին)
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
մատնանշելու սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները
լուսաբանելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ պոեզիայի ընթացքն ու յուրահատկությունները
14. որոշելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ արձակի ընթացքն ու յուրահատկությունները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
իրականացնելու գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը
իրականացնելու գրական ստեղծագործությունների խմբագրում
ցուցաբերելու գրականտեքստեր ծանոթագրելուկարողություն
և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի արդյունավետություն
դրսևորելու կարողություն:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
7.

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր, ինտերնետ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
8. բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
պայմանները
9. ցուցաբերելու խմբագրական և ծանոթագրման աշխատանք կատարելու կարողություն
10. կիրառելու աշխատանքային ժամանակն ու պայմանները արդյունավետ պլանավորելու
կարողություն
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11. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
12. կիրառելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը պահպանելու կարողություն:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը

Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
2.

Տե՛ս «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կարգ», Երևան, 2017 թ., էջ 4-9:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են իբրև աշխատողներ հետաքրքրել կրթական
հաստատություններին, հայ գրողների գործող տուն-թանգարաններին, մշակութային տարբեր
հաստատություններին:
«Հայ գրականություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել Հայաստանի
Հանրապետության կրթության ու գիտության, մշակույթի նախարարություններում, բուհերում,
հանրակրթական դպրոցներում, հայագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոններում,
գրական մամուլում, հրատարակչություններում, որպես՝
▪
▪
▪
▪
▪
▪

գրականությանն առնչվող հարցերի համակարգող,
գրական աշխատող,
ուսուցիչ,
գիտական աշխատակից, հետազոտող,
խմբագիր,
հրատարակիչ:

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ասպիրանտուրայում:
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15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ միջոցները.
• գիտական գրականություն
• համացանցային ռեսուրսներ
• էլեկտրանային գրադարաններ
• շփում գրական մամուլի աշխատակիցների հետ,
• ժամանակակից հայ գրողների հետ հանդիպումներ,
• արդի գրական երկերի նվիրված քննարկումներ,

մասնակցություն Հայաստանի գրողների միության գրական միջոցառումներին:

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

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

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

18. Դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ

10.

Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու
հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման
տեխնիկաների կիրառման կարողություն:
Հետազոտական
• գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական պաշարներից օգտվելու հմտություն,
• գրականագիտական հետազոտություն կատարելու, գրաքննադատական
աշխատանք իրականացնելու հմտություն,
298

• հետազոտական խումբ կազմելու և ղեկավարելու հմտություն:
Հաղորդակցման
• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• կատարված գիտական հետազոտությունը վերլուծելու,
խմբավորելու և հստակ ներկայացնելու կարողություն,
• գրական երկի
կարողություն,
•

վերլուծության

արդյունքները

գրավոր

արդյունքները
շարադրելու

որևէ օտար լեզվի իմացություն։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային հմտություններ (MS Office
տիրապետում՝ Word, Excel, Power-Point),

փաթեթի ազատ

• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ
(pptx, prezi, canva և այլն):
Այլ կարողություններ
• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական
էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն (մասնավորապես`
հաղորդակցությունների ոլորտում),
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն
իրականացնելու կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:

11.

Մասնագիտական կարողություններ
• հայ գրականության նորագույն շրջանի խնդիրները մեկնաբանելու, գրական
զարգացման ընթացքը գնահատելու, վերլուծելու կարողություն,
• գրականագիտական
կարողություն,

հետազոտություն
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և

վերլուծություն

կատարելու

• գրաքննադատության արդի խնդիրների վերաբերյալ գիտական նախագծեր
կազմելու և իրականացնելու կարողություն,
• գրական ստեղծագործությունը բանավոր և գրավոր ներկայացնելու մշակույթ
ձևավորելու կարողություն,
• գիտագործնական քննարկումներ կատարելու հմտություն,
• հրապարակային ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու կարողություն,
• գրաքննադատական տարբեր տեքստեր կազմելու, մշակելու կարողություն,
• գրական տարբեր ժանրերի տեքստեր խմբագրելու և հրատարակության
պատրաստելու կարողություն,
• գրականագիտական
աշխատությունների
մեթոդական
առանձնահատկությունները ներկայացնելու գործնական հմտություն։

12.

Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան

•

գիտական աստիճան և/կամ կոչում բանասիրության գծով, կամ որոշ դեպքերում՝
տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած
մագիստրոսի կոչում,

•

վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն (միջազգային հանդեսներում և/կամ ՀՀ ԲՈԿ-ով
հաստատված պարբերականներում),

•

վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ
աշխատաժողովների։
Մանկավարժական փորձ

•

մասնագիտական
դասընթացների
դասավանդման
և/կամ
վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա
փորձ,

•

վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների,
300

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ
•

առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ գրականագիտության (նաև
գրաքննադատության) ոլորտում։
Այլ պահանջներ

•

դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50 %-ի
առցանց նյութերի առկայություն,

•

ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝
առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)։
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«Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն»
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները

Բ1

կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում

Ա2

գիտակցելու գրականության տեսության արդի
հիմնախնդիրները

Բ2

վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը

Ա3

հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական
ընթերցման սկզբունքները

Բ3

իրականացնելու գրական մամուլում գրական-քննադատական
բաժինների աշխատանքը

Ա4

դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական
սկզբունքները

Բ4

իրականացնելու գրական ստեղծագործությունների խմբագրում

Ա5

մատնանշելու սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները

Բ5

ցուցաբերելու գրականտեքստեր ծանոթագրելուկարողություն

Ա6

լուսաբանելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ պոեզիայի
ընթացքն ու յուրահատկությունները

Բ6

և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի
արդյունավետություն դրսևորելու կարողություն:

Ա7

որոշելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ արձակի ընթացքն
ու յուրահատկությունները

Գ4

կիրառելու աշխատանքային ժամանակն ու պայմանները
արդյունավետ պլանավորելու կարողություն

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(արխիվներ, ձեռագրեր, ինտերնետ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)

Գ2

բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները

Գ5

ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ
պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն

Գ3

ցուցաբերելու խմբագրական և ծանոթագրման աշխատանք
կատարելու կարողություն

Գ6

կիրառելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը պահպանելու
կարողություն:
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3 Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

Անգլերեն-1

1603 /Մ01

X

X

X

X

Անգլերեն-2

1603 /Մ02

X

X

X

X

Ֆրանսերեն-1

1608/Մ01

X

X

X

X

Ֆրանսերեն-2

1608/Մ02

X

X

X

X

Գերմաներեն-1

1604 /Մ01

X

X

X

X

Գերմաներեն-2

1604 /Մ02

X

X

X

X

Ռուսերեն-1

1703/Մ01

X

X

X

X

Ռուսերեն-2

1703/Մ02

X

X

X

X

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում-4 0309/Մ00

X

X

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1401/Մ63

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

1406/Մ03

X

Արդի հայերենի և թարգմանության հիմնախնդիրներ

1401/M61

X

Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

1404/Մ61

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Գ6

X

X

X

X

X

Պարտադիր
Հայ նորագույն գրականության պարբերացման խնդիրներ

1404/Մ10

X

X

X

X

Սփյուռքահայ քննադատության պատմություն

1404/Մ02

X

X

X

X

Քննադատության վարպետություն

1404/Մ62

Գրական քննադատությունը 1920-40-ական թվականներին

1403/Մ17

X
X
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X

X

X

X

X

X

X

Հայ նորագույն գրականությունը համաշխարհային
գրականության համատեքստում

1404/Մ01

X

X

X

X

Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպի պոետիկան

1404/Մ22

X

X

X

X

Կամընտրական
1930-ական թվականների հայ արձակը

1404/Մ17

1960-ականների հայ արձակը և Հրանտ Մաթևոսյանի
ստեղծագործությունը

1404/Մ19

Ակսել Բակունցի արձակի ավանդները

1404/Մ03

Սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները

1404/Մ20

Պարույր Սևակի անտիպ ժառանգությունը

1404/Մ11

Գրական բանավեճերը 20-րդ դարի 2-րդ կեսին

1404/Մ10

Անկախության շրջանի հայ գրականությունը

1404/Մ07

Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունը 1934-37 թվականներին

1404/Մ04

Արևմտահայ քննադատության ավանդները և սփյուռքահայ
քննադատությունը

1404/Մ16

X
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X
X

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈւՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

305

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

306

«Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն»
դասընթացների նկարագրիչներ
1. 0309/Մ20

2.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
/հումանիտար ֆակուլտետների համար/

4.

2 ժամ

13.

14.

1-ին կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

Գործնական - 2 ժամ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.գիտակցել տեքստի,
սկզբունքները,

գրաֆիկական

օբյեկտների,

աղյուսակների

հետ

աշխատելու

2.ներկայացնել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը կառուցելու
ձևերը,
3.ընտրել էլեկտրոնային աղյուսակներ կազմելու առավել արդյունավետ տարբերակները,

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.առաջարկել ներկայացումներ ստեղծելու, օբյեկտների վրա անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ
կիրառելու նոր միջոցներ,
2.նախագծել պարզագույն web-կայքեր՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս,

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

8.
11.
16.

1401/Մ65

9. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

10.

3
կրեդիտ

2 ժամ
15.
Դասախոսություն -1 ժամ, գործնական - 1 ժամ
1-ին կիսամյակ
17.
Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել՝
բանասիրական

հետազոտություններ
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կատարելիս

աշխատանքի

կազմակերպման

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

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

մեթոդները

և

չափանիշներն

են.

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

հիմնախնդրի

որոշում

և

մեթոդի

ընտրություն։

Մասնագիտական

գրականության վերլուծություն։ Հիպոթեզ, վարկած, հիմնադրույթ։ Աշխատանքի պլանավորում։
Գիտական հետազոտության փուլերը։ Գիտական, լեզվական, բանահյուսական և գրական
աղբյուրներ։ Հետազոտության համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում։ Վիճակագրական
հաշվումներ։ Նյութի վերլուծություն։ Բնագիր և համատեքստ. համատեքստային իմաստ։ Այլ
գիտաճյուղերի ձեռքբերումների կիրառում։ Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։
Հետազոտության արդյունքների ձևակերպում, ձևավորում և ներկայացում. Անհրաժեշտ
միջոցների կիրառություն։ Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու էթիկա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Арнольд И.В., Основы научных исследований в лингвистике, М., Высшая школа, 1991.
2. Винокур Г.О., Введение в изучение филологических наук, М., 2000.
3.Рождественский Ю.В., Общая филология, М., 1996.
4.Рузавин Г.И., Методология научного исследования, М., 1999.
5.Тарланов З.К., Методы и принципы лингвистического анализа, Петрозаводск, 1995.
17.
1603 /Մ01 18.
Անգլերեն-1
19.
6 կրեդիտ
20. 4 ժամ
21.
գործնական – 4 ժամ
22.
1-ին կիսամյակ
23.
Ստուգարք
24. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
•զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
18. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
19. դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
20. նկարագրել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքները:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ընդհարացնել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին):
20. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
21. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
22. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
23. անհատական և խմբային աշխատանք,
24. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
25. ինքնուրույն աշխատանք,
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26. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
27. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
28. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
22. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.

5.
6.
7.
8.

մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
23. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.

5. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական
և ոճաբանական յուրահատկությունները:
6. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
7. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
8. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
24. Հիմնական գրականության ցանկ.

6. Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: Yerevan University Press, 2007.
7. Journal of linguistics (ed. K. Börjars) Cambridge: Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics 8. Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford
University Press, 2008.

9. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
10. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston, IRWIN Mirror Press,
1994.
1.1603 /Մ02

2. Անգլերեն-2

4. 2 ժամ
13.

3. 3 կրեդիտ

5. գործնական- 2 ժամ
2-րդ կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
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•

ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և
ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2C1),
8. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
13. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
14. անհատական և խմբային աշխատանք,
15. ինքնուրույն աշխատանք,
16. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
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2.լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
3.հիմանական սկզբունքները,
4.լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
5.միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
16.
Հիմնական գրականության ցանկ.
8. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
9. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
10. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
11. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
12. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
13. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
14. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University
Press, 2011.
7. 1604 /Մ01
10.
4 ժամ
19.
1-ին կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

8.
18.
20.

Գերմաներեն-1
Գործնական - 4 ժամ
Ստուգարք

9.

6 - կրեդիտ

•

կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գնահատել և վերաձևակերպել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված
(ներառյալ ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց
վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին):
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
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.
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Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1.մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2.մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3.զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4.բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը:
3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
13.
14.
15.
16.

Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999
Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004
Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011
Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013:

1. 1604 /Մ02

2.Գերմաներեն-2

2. 3 - կրեդիտ

3. 2 ժամ
5. 2-րդ կիսամյակ

4. Գործնական - 2 ժամ
7. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
13. ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
14. ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
15. ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
16. ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2C1),
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2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.ինքնուրույն աշխատանք,
4.գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TestDaF թեստավորման
միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2.լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3.լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4.միջազգային թեստերի (TestDaF, OnDaF) առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
16.
17.

Eisenberg P., Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 2000.
Fleischer W., Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache, Tübingen, 2005.
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18.
19.
20.

1.

Henne K., Sprache der Wissenschaft, Berlin, 2004.
Krause O., Progressiv im Deutschen, Tübingen, 2002.
Vater H., Referenz und Determination im Text, Heidelberg,1999.
1406/Մ02

2. Մասնագիտության արդի

3.

3 կրեդիտ

հիմնախնդիրները

4.
2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ

5.
դասախոսություն - 2 ժամ
7. Ստուգարք

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները,
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական և գրականագիտական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական
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աշխատանք կատարելու, մասնագիտական
րություններ իրականացնելու սկզբունքները,

հետազոտություններ,

ուսումնասի-

• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել
տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
3. Ստուգարք.
ուսանողները կատարում են ինքնուրույն աշխատանք՝ արդիական մեթոդների
կիրառումով.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. պատմական հետազոտության մեթոդներ, կառուցվածքային վերլուծության մեթոդներ,
2. քանակական մեթոդներ, իմաստաբանական մեթոդներ,
3. փորձառական մեթոդներ, ստուգող մեթոդներ,
4. ժամանակակից լեզվաբանության և գրականագիտության հիմնական գաղափարներն
ու ուղղություններըւմ:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
15. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Եր. 2004։
16. Լ.Հովսեփյան, Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու
սկզբունքները, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Եր., 2007։
17. Ռ.Լ.Ուռուտյան, Կիբեռնետիկան և լեզվաբանությունը, Եր., 1978։
18. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, ԵՊՀ, 2016:
19. Хализев В., Теория литературы, М., 2009.
20. Давыдова Т. Т., Пронин В. А., Теория литературы, М., 2003.

1. 1401/Մ61
4. 4 ժամ

2. Արդի հայերենի և թարգմանութ. հիմնախնդիրներ
5. դասախոսություն - 2 ժամ, գործնական - 2 ժամ
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3.

6 կրեդիտ

6. I կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
18.ներկայացնել ժամանակակից հայերենի քերականական համակարգի փոփոխություններին
վերաբերող տեսական հիմնադրույթները,
19.որոշել ու հիմնավորել լեզվի զարգացման և լեզվական տեղաշարժերի կապը,
20.գնահատել լեզվական տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները:

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
13.ընդհանրացնել ունեցած գիտելիքները լեզվում առկա խնդիրները լուծելիս,
14.քննարկել տեքստեր և հետևություններ անել լեզվի արդի փուլում
փոփոխությունների վերաբերյալ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝

կատարված

• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները,
հետազոտական մեթոդները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ6 - ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք
համակարգայնորեն վերլուծել,
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• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
▪ եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ուղղագրական-ուղղախոսական խնդիրները արդի հայերենում,
2. բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում, բառապաշարային շերտերի թարգմ.,
3. ձևաբանական համակարգի փոփոխություններ,
4. շարահյուսության արդի հիմնախնդիրները։
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
16.
17.
18.
19.
20.

Ավետիսյան Յու., Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում, Եր., 2011:
Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1983:
Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր., 2007:
Федоров А., Основы общей теории перевода. М., 1983.
Բաղդասարյան Հ., Թարգմանաբանության ներածություն, Եր., 2007:

1.1404/Մ61
21.

2. Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

4 ժամ

22.

3. 6 կրեդիտ

Դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2
ժամ

23.

1-ին կիսամյակ

24.

Եզրափակիչ գնահատումով

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ և համաշխարհային քննադատական
ուղղություններն ու դպրոցները.

•

ներկայացնել և գործնականում կիրառել տեքստի ընթերցման մի քանի տեխնոլոգիաներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչելու արդի քննադատական ուղղությունները,

321

2. մատնանշելու և բացատրելու ընթերցման տեսության հիմնախնդիրները և
սկզբունքները,
3. լուսաբանելու «արդի քննադատություն» կոնցեպտը,
4. պատկերացնելու որոշակի աշխարհայացքային դիրքորոշմամբ տեքստ վերլուծելու
սկզբունքները:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արժևորելու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիրքորոշմամբ քննադատական
որոշակի ունակություններ կիրառելու կարևորությունը,
2.համադրելու դասընթացից ձեռք բերած հմտությունները մասնագիտական այլ
կարողությունների հետ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա2 - ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները,
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման
աշխատանքներ կատարելիս,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն,
3. ռեֆերատ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դասական քննադատություն և արդի քննադատություն:
2. Ծանոթություն 20-րդ դարի եվրոպական քննադատական դպրոցների մոտեցումների և
սկզբունքների հետ. հոգեվերլուծություն, միֆաքննադատություն, անգլոամերիկյան «նոր
քննադատություն», Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը նշանագիտության և կառուցվածքաբանության
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ակունքներում. ստրուկտուրալիզմ, քրոնոտոպի տեսություն, կառուցվածքայիննշանագիտական վերլուծություն, վերլուծություն ըստ սեռի և ժանրի, նեոֆրոյդիստական
հոգեվերլուծություն, hետստրուկտուրալիզմ, դեկոնստրուկտիվիզմ, ֆեմինիզմ:
3. Ընթերցման տեսություն: Տեքստ. ա) ինտերտեքստ հասկացությունը, բ) մետատեքստ
հասկացությունը: Լեզու և պատում. ա) մետալեզու, բ) պատում և բնագիր, գ) պատում և
պատմություն: Դիսկուրս. ա) լեզուն իբրև դիսկուրս« բ) պատմությունն իբրև դիսկուրս, գ)
բնագիրն իբրև դիսկուրս:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբ Օշական, Գրականության համար, Երևան, 1997թ.:
2.Գրիգոր Պըլտյան, Ընթերցումին ընդերքը, Անթիլիաս, 1997թ.:
3.Фрейд З. Художник и фантазирование. – М., Республика, 1995г.
4.Пропп В.Я. , Морфология сказки, (ցանկացած հրատարակություն):
5.Бахтин, М.М. , Эстетика словесного творчества, Москва, 1986г.
6.Ролан Барт, Смерть автора, Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994г.
7.Умберто Эко, Открытое произведение, Санкт-Петербург, 2006г.
8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста, СПб., 2015г.
1. 1404/Մ01.

2. Հայ նորագույն գրականության պարբերացման
խնդիրներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի հայ գրականության դասակարգման
և ժամանակային բաժանման անհրաժեշտությունը:
• Սահմանել այն սկզբունքները և չափորոշիչները/հերոսի, թեմայի, ոճի, ժանրի
ընդհանրություն կամ գերակայություն/, ըստ որոնց կարելի է կատարել
ժամանակային բաժանումները:
• Բացատրել քաղաքակրթական մեծ և փոքր՝ կարճաժամկետ պարբերացումների
առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
16. Ճանաչել յուրաքանչյուր պարբերաշրջանի բնութագրական հատկանիշները
17. Թվարկել հիմնական պարբերաշրջանները և նրանց ներսում ընթացող տեղաշարժերը
18. Մատնանշել այս կամ այն պարբերաշրջանը բնորոշող հիմնական գրական
ստեղծագործությունները

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու
կարողություն
2. Կապ հաստատել գրականության և մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման ընթացքի
միջև
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
3. Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու,
հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու
կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2.Ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում
3.Անծանոթ տեքստերի քննարկում՝ ժամանակը որոշելու առումով
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

1919-1920թթ. գրական կյանքի կազմակերպման ճիգերը:
1920-1930թթ. գրական կյանքի առանձնահատկությունները:
1941-1956թթ. Պարբերաշրջանի երկու փուլերը՝ պատերազմի շրջան/1941-1945/ և
ետպատերազմյան 1946-1956թթ.:
1956-1985թթ. ներքին տեղաշարժերը,60-ական թթ. ընդգծումը:
Անկախության շրջանի գրական կյանքի զարգացման առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղաբաբյան Ս., Հայ սովետական գրականության պատմություն, Եր., 1988, ՀՍՍՀ ԳԱ
հրատ.
2. Աղաբաբյան Ս., Արդի հայ գրականության պատմություն, 1993, ՀՀ ԳԱԱ հրատ.
3. Քալանթարյան Ժ., Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Եր.<<Զանգակ>> հրատ., 2006
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1. 1404/Մ03
4. 2 ժամ

2. Սփյուռքահայ քննադատության պատմություն

3. 3 կրեդիտ

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել սփյուռքահայ քննադատության ձևավորումը
• վերհանել սփյուռքահայ քննադատության զարգացման միտումները
• վերլուծել սփյուռքահայ քննադատության արդի վիճակը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել սփյուռքահայ քննադատության ձևավորումն ու զարգացման ընթացքը.
2.մեկնաբանել արևմտահայ քննադատական մտքի ավանդների շարունակումը.
3.վերհանել սփյուռքահայ քննադատության արդի խնդիրները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կատարելու հետազոտական աշխատանք գրական քննադատության բնագավառում,
մասնակցելու գրական մամուլում ընթացող բանավեճերին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

գնահատելու բանավեճերի դերը մարդկային քաղաքակրթության զարգացման
գործում,
2.
կապ հաստատելու գրականության և մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման
ընթացքի միջև:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
2. Բ3. իրականացնել գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը
3. Բ6. և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի արդյունավետություն
դրսևորելու կարողություն:

Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք մամուլի հրապարակումների հետ
3. ընթերցումներ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
3. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արևմտահայ քննադատության ավանդները։
Սփյուռքահայ քննադատության ձևավորումը և կապը եղած ավանդների հետ։
Գրական բանավեճեր։
Սփյուռքահայ քննադատության արդի վիճակը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Ժ. Քալանթարյան, Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր,
Երևան, 1982:
2. Հր. Թամրազյան, Հայ գրաքննադատության պատսմություն, հ. Ա, Բ, Գ, Երևան, 1986-87
3. Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Երևան, 2002:
4. Ժ. Քալանթարյան, Անդրադարձներ, Երևան, 2002:
1404/Մ62

Քննադատության վարպետություն

2 ժամ/շաբ.

Դասախոսություն – 2 ժամ

2-րդ կիսամյակ

2 Առանց ընթացիկ գնահատման

3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել գրաքննադատության տեսական հիմնա դրույթները և
դրանց գործնական կիրառությունները։
• սովորեցնել տեքստի տեսակները, լուսաբանել գիտական, գրաքննադատական
տեքստերի տեսակների առանձնահատկությունները
• ծանոթացնել քննադատի վարպետության բարձրացմանը նպաստող տեսական ու
գործնական նյութերի հնարավորություններին
• ժամանակակից, ընթացիկ գեղարվեստական գործերի վերլուծությամբ սովորեցնել
գրախոսության և հոդվածի սկզբունքները
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

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

սահմանելու գրաքննադատության հիմնադրույթները,
մատնանշելու գրաքննադատության ժանրաձևերը և առանձնահատկությունները,
բացատրելու գրական երկի վերլուծության սկզբունքները,
գնահատելու ցանկացած գրական երկ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. քննարկելու և հիմնավորելու ցանկացած գրական նոր երկի արժեքը
2. կատարելու գիտական աշխատանք

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. գրելու հոդված, գրախոսություն, գրական բնույթի էսսեներ
4. իր գիտելիքներն ու փորձը փոխանցելու իր աշակերտներին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

ուսանողն ունակ կլինի՝
1.
2.
3.

Ա2. գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
Բ3. իրականացնել գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների
աշխատանքը
Բ6. և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի
արդյունավետություն դրսևորելու կարողություն:
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4.

Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու,
հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու
կարողություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային աշխատանքների բացատրություն և հանձնարարում
4.

տնային աշխատանքների ընթերցում և քննարկում

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

Տեքստը և նրա տեսակները
Գիտական գրաքննադատական տեքստեր
Գրաքննադատության չափանիշները
Ընթացիկ գրական երկերի (պատմվածքներ, բանաստեղծական շարքեր) գործնական
վերլուծություններ

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва, 2009.
2. Էդ. Ջրբաշյան, Գրականության տեսություն, Երևան, 2011
3. Վ. Գաբրիելյան, Գրավոր խոսք, Երևան, 2012
4. Գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները, Երևան, 2016
1. 1404/Մ03

4. 2 ժամ

2. Գրական քննադատությունը 1920-40-ական
թվականներին

3. 3 կրեդիտ

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել գրական քննադատության վիճակը 20-րդ դ. առաջին տասնամյակներին
• կատարել 1920-40-ական թթ. գրական մամուլի քննադատական հրապարակումների
ուսումնասիրություն
• վերլուծել 20-րդ դարի սկզբներին գրական երկերի քննությանը նվիրված բանավեճերը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
պատկերացում կազմելու 20-րդ դ. 20-40-ական թթ. գրաքննադատության վերաբերյալ,
2.
3.

վերլուծելու և գնահատելու գրական բանավեճերի գրականագիտական և
հասարակական դրդապատճառներն ու հետևանքները,
քննելու բանավեճերի նյութերի բովանդակությունը և դրսևորման ձևերը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3.
4.

կատարելու հետազոտական աշխատանք գրական քննադատության բնագավառում,
մասնակցելու գրական մամուլում ընթացող բանավեճերին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.
4.

աշխատակցելու տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցներին,
գնահատելու բանավեճերի դերը մարդկային քաղաքակրթության զարգացման
գործում :
5.
կապ հաստատելու գրականության և մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման
ընթացքի միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
4.
5.
6.

Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
Բ3. իրականացնել գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը
Բ6. և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի արդյունավետություն
դրսևորելու կարողություն:

Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք մամուլի հրապարակումների հետ
3. գրադարանային ընթերցումներ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
4. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համառոտ ակնարկ 20-րդ դարասկզբի պատմաքաղաքական վիճակի և գրական բանավեճերի վերաբերյալ:
Հասարակական-քաղաքական փոփոխությունները և դրանց արտացոլումը
քննադատական ստեղծագործություններում:
Բանավեճերի ազդեցությունը գրականության զարգացման ընթացքի վրա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Ս. Աղաբաբյան, Արդի հայ գրականության պատմություն, հատոր 2, Երևան, 1993:
6. Ժ. Քալանթարյան, Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր,
Երևան, 1982:
7. Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Երևան, 2002:
8. Ժ. Քալանթարյան, Անդրադարձներ, Երևան, 2002:

1404/ Մ62

2. Հայ նորագույն գրականությունը համաշխարհային
գրականության համատեքստում
4. 4 ժամ
5. դասախոսություն – 2 ժամ
գործնական – 2 ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ
7 եզրափակիչ գնահատումով
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3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Հայ նորագույն գրականության զարգացման միտումների հետազոտություն
• Խորհրդահայ և սփյուռքահայ գրականության հիմնական շրջանների, հոսանքների,
ժանրերի և ոճերի դասակարգում՝ համեմատությամբ համաշխարհային
գրականության համապատասխան երևույթների,
• Ժամանակակից հայ գրականության տիպաբանական և ծագումնաբանական կապերի
քննություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ներկայացնելու նորագույն շրջանի հայ գրականության առանձնահատկությունները,
մեկնաբանելու հայ նորագույն գրականության զարգացման հիմնական միտումները՝
դրանք համադրելով ռուս, եվրոպացի և ամերիկացի հեղինակների երկերի հետ ,
մատնանշելու նորագույն շրջանի հայ բանաստեղծների և արձակագիրների
անհատականությունը նրանց գրական առնչությունների համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
19.
20.
21.

վերլուծելու և գնահատելու խորհրդահայ և սփյուռքահայ գրականության
ակունքները և պոետիկան,
կատարելու հայ և համաշխարհային դասական գրականության և արդի հայ
գրականության համեմատություն
մեկնաբանելու հայ գրողներիների գործերը նրանց ընթերցողական և
թարգմանչական հետաքրքրությունների տիրույթում :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
22.

համեմատական վերլուծության ենթարկելու հայ և համաշխարհային նորագույն
գրականության զարգացումը,
23.
կատարելու հետազոտական աշխատանք գրողի ստեղծագործական
առնչությունների ուսումնասիրության ասպարեզում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում,
3. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),

4. Գ4. կիրառելու աշխատանքային ժամանակն ու պայմանները արդյունավետ պլանավորելու
կարողություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4. 1-ին ընթացիկ քննություն. Առաջին քննությունը ռեֆերատ է՝ հանձնարարված թեմայով.
գնահատվում է առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
5. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Երկրորդ քննությունը լսարանային գրավոր աշխատանք է:
Միավորների քայլը 0,5 միավոր է, առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
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6. Եզրափակիչ քննություն. . Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Եղիշե Չարենցը և համաշխարհային գրականությունը:
Հայ նորագույն արձակի առնչությունները ռուս, եվրոպական և ամերիկյան արձակի հետ։
Ֆրանսահայ գրականությունը և ֆրանսիական գրականությունը :
20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ պոեզիան և աշխարհի բանաստեղծությունը:
Հրանտ Մաթևոսյանը և համաշխարհային գրականությունը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
25.
Ս.Աղաբաբյան, Արդի հայ գրականության պատմություն,h. 2, Երևան, 1993:
26.
Վ. Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականություն, Երևան, 2016:
27.
Ս. Գրիգորյան, Չարենցի բնագիրը, Երևան, 2013:
28.
Ժ. Քալանթարյան, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Երևան, 2006:
29.
Գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները, Երևան, 2016:
1. 1404/Մ19

2. Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպի պոետիկան

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

դասախոսություն – 2 ժամ, սեմինար 2- ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել հետպատերազմյան շրջանի հայ պատմավեպերը,
• ծանոթացնել նրանց ժանրի նոր դրսևորումներին,
• վերաիմաստավորել տեքստը` ըստ ժանրային կանոնների,
• զարգացնել վերլուծական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. քննարկելու պատմավեպը` ըստ ժամանակաշրջանի,
2. լուսաբանելու տեքստը` ըստ ժանրային կանոնի,
3. ներկայացնելու գրականագիտական դիտանկյուն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու պատմավեպը,
5. վերլուծելու այն,
6. գնահատելու նյութը` ըստ էության:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օժանդակելու ուսումնասիրությանը՝ գրական համապատկերն ընդգրկելով,
8. համադրելու ժամանակի վեպի ներժանրային առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
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3. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)
4. Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու,
հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր
վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում/բանավեճ
3. ընթերցում (close reading)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. Առաջին քննությունը ռեֆերատ է՝ հանձնարարված
թեմայով. գնահատվում է առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Երկրորդ քննությունը լսարանային գրավոր աշխատանք է:
Միավորների քայլը 0,5 միավոր է, առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. . Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատերազմները և հայ ժողովուրդը:
2. Պատերազմական իրադարձությունների ազդեցությունը հայ գրականության վրա:
3. Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպերի առանձնահատկությունները։
4. Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպը և հայ դասական պատմավեպի
ավանդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Վ. Գրիգորյան, Պատմավեպեր, Երևան, 2011:
Լ. Խեչոյան, Սև գիրք, ծանր բզեզ, Երևան, 1995:
Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Երևան, 2002:
Զ. Ավետիսյան, Նորագույն գրականության զարգացման միտումները, Երևան, 2003։
Ժ. Քալանթարյան, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Երևան, 2006։

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 1404/Մ20

2. 1930-ական թվականների հայ արձակը

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ
5. դասախոսություն – 2 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• 1930-ական թթ. հասարակական-քաղաքական վիճակով պայմանավորված հայ
գրական միջավայրի ուսումնասիրություն
• «Սոցիալիստական ռեալիզմ»-ի մեթոդով ստեղծված արձակի նմուշների քննություն
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• Ինքնակենսագրական արձակի առաձահատկությունների հետազոտություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ճանաչելու հայ նորագույն գրականության շրջափուլերը,
2.

3.

սահմանելու 1930-ական թթ. հայ արձակի ժանրային և թեմատիկ
առանձնահատկությունները,
ձևակերպելու 1930-ական թթ. հայ արձակի ընդհանուր բնութագիրը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

2.

լուսաբանելու 1930-ական թթ. հայ արձակի և նախորդ ու հաջորդ տասնամյակների
արձակի զուգադրությունը,
գնահատելու 1930-ական թթ. հայ արձակի լավագույն ստեղծագործությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
2.

կատարելու հետազոտական աշխատանք հայ նորագույն գրականության
շրջանակում պատմահամեմատական մեթոդով,
համադրել-հակադրելու ժամանակաշրջանի ցանկացած գրողի երկ։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1.
2.
3.
4.

Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հասարակական-քաղաքական վիճակը 1930-ական թթ.։
2. 1930-ական թթ. հասարակական-քաղաքական վիճակի արտացոլումը հայ
գրականության, մասնավորապես հայ արձակի մեջ
3. 1930-ական թթ. գրական ուղղություններն ու հոսանքները
4. 1930-ական թթ. հայ արձակի զարգացման միտումները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Ադալյան, Թոթովենց, Երևան, 1994:
2. Ս. Աղաբաբյան, Հայ սովետական գրականության պատմություն, Երևան, 1988:
3. Հ. Թամրազյան, Սովետահայ գրականության պատմություն, Երևան, 1984:
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4. Ս. Արզումանյան, Սովետահայ վեպը, հատոր I, Երևան, 1967:
5. Սովետական գրականության պատմություն, հատոր I, Երևան, 1961։
1404/Մ06

1960-ականների արձակը և Հրանտ Մաթևոսյանի
ստեղծագործությունը

3 կրեդիտ

6. դասախոսություն – 2 ժամ
2 ժամ
3-րդ կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործության
առանձնահատկությունները:
• բացատրել հայ արձակի ավանդների հետ Մաթևոսյանի ունեցած աղերսները
• սահմանել համաշխարհային արձակի համակարգում հայ նորագույն
արձակագիրների ունեցած յուրահատկությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

նկարագրելու Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործության ժանրային և թեմատիկ առանձնահատկությունները.
սահմանելու Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների կապը 1960-ական թթ արձակի հետ.
ձևակերպելու 1960-ականների հայ արձակի ընդհանուր բնութագիրը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատելու Մաթևոսյանի գրական ժառանգությունը,

2. վերլուծելու Մաթևոսյանի կապը ժամանակի գրականության հետ,

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

համադրեուլ-հակադրելու ժամանակաշրջանի ցանկացած գրողի երկ,
համակարգելու ժամանակի գրականության համապատկերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
•
•
•
•

Ա1. ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք մամուլի հրապարակումների հետ
3. գրադարանային ընթերցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր արժեքներոջ:
Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

1960-ական թթ. հայ արձակի զարգացման միտումները
Հր. Մաթևոսյանի գրական մուտքը և ժողովածուները
ժամանակակից հայ արձակը և դասական ավանդները
հայ նորագույն արձակը և համաշխարհային գրականությունը

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Գրիգորյան, Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը, Երևան, 2013:
2. Ս. Աղաբաբյան, Արդի հայ գրականության պատմություն, հ. 2, Երևան, 1993:
3. Կ. Աղաբեկյան, Ծմակուտի վիպասքը, Երևան, 1988:
4. Ս. Փանոսյան, Հրանտ Մաթևոսյան, Երևան, 1984:
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Ակսել Բակունցի արձակի ավանդները

2 ժամ

դասախոսություն – 2 ժամ

3-րդ կիսամյակ

2 Առանց ընթացիկ գնահատման

3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնելու 1920-30-ական թթ. Ակսել Բակունցի հասարակական
գործունեությունը
• սահմանելու Ակսել Բակունցի ստեղծագործության առանձնահատկությունները
• բացատրելու հայ արձակի ավանդների հետ Ակսել Բակունցի գրականության
ունեցած աղերսները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.
5.
6.

ներկայացնելու Ակսել Բակունցի ստեղծագործության ժանրային և թեմատիկ առանձնահատկությունները,
հիմնավորելու Ակսել Բակունցի ստեղծագործությունների կապը 1920-30-ական թթ. հայ
արձակի հետ,
լուսաբանելու 1920-30-ական թթ. հայ արձակի ընդհանուր բնութագիրը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

4.

ցուցադրելու Ակսել Բակունցի վերաբերմունքը անցյալի գրական ավանդների նկատմամբ և
բացահայտելու գրողի բերած նորությունները,
քննարկելու Ակսել Բակունցի՝ իր ժամանակի մեջ ունեցած գրական առնչությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3.
4.
5.

կատարելու հետազոտական աշխատանք պատմահամեմատական մեթոդով,
որոշելու ավանդների խնդիրը գրականության մեջ,
համադրելու և հակադրելու միջոցով ընդհանրացումներ անելու կարողություն ձևավորել։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
•
•
•
•

Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն
3. ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
3.

5.
6.
7.
8.

1920-30-ական թթ. հայ արձակի զարգացման միտումները
Ակսել Բակունցի հասարակական գործունեությունը և գրական մուտքը
Ակսել Բակունցի ստեղծագործության առանձնահատկությունները
Ակսել Բակունցի արձակի ավանդների արտացոլումը հայ գրականության մեջ

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
6.
7.
8.
9.

Դ. Գասպարյան, Ակսել Բակունց, Երևան, 2009:
Ս. Աթաբեկյան, Ակսել Բակունց, Երևան, 2000:
Ս. Աթաբեկյան, Ակսել Բակունցի պատմվածքի վիպական աշխարհը, Երևան, 1996:
Ս. Աղաբաբյան, Հայ սովետական գրականության պատմություն, Երևան, 1988:
Ս. Աղաբաբյան, Ակսել Բակունց, Երևան, 1971:
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Սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները

2 ժամ

Դասախոսություն – 2 ժամ

3-րդ կիսամյակ

2 Առանց ընթացիկ գնահատման

3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ուսանողներին ներկայացնել սփյուռքահայ գրականության
առանձնահատկությունները,
գրական-գեղարվեստական վերլուծության միջոցով վեր հանել սփյուռքում ստեղծված
գրական կարևոր ստեղծագործությունները,
սփյուռքահայ գրականությունը ներկայացնել իբրև մի անբաժանելի մաս ողջ հայ
գրականության,
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9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու և վերարտադրելու սփյուռքահայ գրականության հիմնական
առանձնահատկությունները,
2. որոշելու և դասակարգելու սփյուռքահայ գրականության ձևավորման ու զարգացման
յուրահատկությունները
3. Ճանաչելու և լուսաբանելու սփյուռքահայ գրականության գեղարվեստական մնայուն
ստեղծագործությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու, վերլուծելու, գրախոսելու սփյուռքահայ ցանակացած դասական ու
նոր գրական երկ
2. ստեղծագործելու քննադատության տարբեր ժանրաձևերով
3. համակարգելու և մեկնաբանելու սփյուռքահայ գրականության գեղարվեստական
նվաճումները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կատարելու հետազոտական աշխատանք գրականագիտության բանագավառում,
2. սփյուռքահայ գրականությունից ստացած գիտելիքները կիրառելու մասնագիտական
աշխատանքի ընթացքում,
3. քննարկելու, եզրահանգելու, համադրելու հայ գրականության սփյուռքյան և
հայրենական հատվածների գեղարվեստական գրականությունը և նրանցում
արտահայտված ազգային ու գաղափարական դրույթները,
4. կապ հաստատելու գրականության և մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման
ընթացքի միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
2. Ա5. մատնանշելու սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները
3. Բ2. վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
4. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սփյուռքահայ գրականության ներածություն:
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2. Սփյուռքահայ գրականության ձևավորման ու կազմավորման ազգային, քաղաքական
ու մշակութային նախադրյալները:
3. Սփյուռքահայ գրականության մշակութային ու գեղարվեստական արժեքները և
նրանց բնութագրերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Ավագյան, Հայոց եղեռնապատումի պոեզիա, Երևան, 2015:
2. Վ. Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականության պատմություն, 2008:
3. Ա. Ավագյան, Սփյուռքահայ դասական պատմվածք, Երևան, 2007:
4. Ա. Ավագյան, Պատկերազարդ պատմություն Շահան Շահնուրի, Երևան, 2004:
5. Գ. Սևան, Սփյուռքահայ գրականության պատմության ուրվագծեր (1920-1945),
1980:
. 1404/Մ63

2. Պարույր Սևակի անտիպ ժառանգությունը

3. 3

կրեդիտ

4. 2 ժամ
5. դասախոսություն – 2 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Պ. Սևակի կյանքի օրոք չհրատարակված երկերի ուսումնասիրություն
• Պ. Սևակի արխիվի հետազոտություն (պոեզիա, արձակ, գիտական
աշխատություններ, նամականի)
• Պ. Սևակի անտիպ ժառանգութան գնահատություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.
ներկայացնելու Պ. Սևակի անտիպ ստեղծագործությունների ժանրային և թեմատիկ
5.

6.

առանձնահատկությունները,
հիմնավորելու Պ. Սևակի անտիպ երկերի կապը 1940-50-60-ական թթ. հայ
գեղարվեստական և գիտական գրականության հետ,
ընդհանրացնելու Պ. Սևակ գրողի և գիտնականի դիմանկարը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

4.

լուսաբանելու Պ. Սևակի անտիպ գործերը համեմատական գրականագիտության
մեթոդներով,
ցուցադրելու Պ. Սևակի կյանքի օրոք չհրատարակված երկերի առնչակցությունները
հայ գրական ու գիտական ավանդների հետ և բացահայտելու դրանց բերած
նորությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.
4.

կատարելու հետազոտական աշխատանք արխիվային նյութերի՝ ձեռագիր և
մեքենագիր տեքստերի հետ,
գործնականում իրականացնելու գրական անտիպ գործեր հավաքագրելու,
վերծանելու և հրատարակության պատրաստելու աշխատանք,
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5.

համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու
կարողություն։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
5.
6.
7.
8.

Ա3. հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի, ձեռագիր և մեքենագիր գեղարվեստական ու գիտական տեքստերի ընթերցում,
վերծանում և քննարկում
3. ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է::
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պ. Սևակի ստեղծագործության շրջանաբաժանումը:
2. Պ. Սևակի արխիվի պատմությունը և ներկայիս վիճակը։
3. Հասարակական-քաղաքական կյանքը 1940-50-60-ական թթ. և դրա ազդեցությունը
Պ. Սևակի ճակատագրի վրա։
4. Պ. Սևակի անտիպ երկերի հրատարակությունները 1970-ական թվականներից
մինչև մեր օրերը։
5. Պ. Սևակի անտիպ գեղարվեստական և գիտական ժառանգությունը՝ թեմատիկ և
ժանրային պատկանելիությունը, ոճական հատկանիշները։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7. Ս. Ղազարյան, Պարույր Սևակի անտիպ ժառանգությունը, Երևան, 2014:
8. Պ. Սևակ, Անցյալը ներկայացած, Երևան, 2011:
9. Պ. Սևակ, Անկեղծ ասած, Երևան, 2002:
10. Պ. Սևակ, Ծանոթացեք նորից, Երևան, 2002:
11. Պ. Սևակ, Մուտք, Երևան, 1985:
1. 1404/Մ03

2. Գրական բանավեճերը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին

4. 2 ժամ

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. Առանց ընթացիկ գնահատման
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3. 3 կրեդիտ

•
•

20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայաստանյան գրական բանավեճերի հետազոտություն
1950-90-ական թթ. գրական մամուլի քննադատական հրապարակումների
ուսումնասիրություն
• 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ գրականության գլխավոր դեմքերի երկերի քննություն
դրանց նվիրված բանավեճերի տեսանկյունից
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.
պատկերացում կազմելու 20-րդ դ. 50-90-ական թթ. գրականության զարգացման
5.
6.

հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ,
վերլուծելու և գնահատելու գրական բանավեճերի գրականագիտական և
հասարակական դրդապատճառներն ու հետևանքները,
քննելու բանավեճերի նյութերի բովանդակությունը և դրսևորման ձևերը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.

կատարելու հետազոտական աշխատանք գրական քննադատության բնագավառում,
մասնակցելու գրական մամուլում ընթացող բանավեճերին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6.
7.

աշխատակցելու տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցներին,
գնահատելու բանավեճերի դերը մարդկային քաղաքակրթության զարգացման
գործում :
8.
կապ հաստատելու գրականության և մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման
ընթացքի միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
7.
8.
9.

Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
Բ3. իրականացնել գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը
Բ6. և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի արդյունավետություն
դրսևորելու կարողություն:

Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք մամուլի հրապարակումների հետ
3. գրադարանային ընթերցումներ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
5. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համառոտ ակնարկ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի գրական բանավեճերի վերաբերյալ:
Հասարակական-քաղաքական փոփոխությունները և դրանց արտացոլումը գեղարվեստական և քննադատական ստեղծագործություններում:
Բանավեճերի ազդեցությունը գրականության զարգացման ընթացքի վրա։
Հայ գրողների ստեղծագործությունը դրանց հարուցած բանավեճերի տեսանկյունից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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9. Ս. Աղաբաբյան, Արդի հայ գրականության պատմություն, հատոր 2, Երևան, 1993:
10. Ժ. Քալանթարյան, Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր,
Երևան, 1982:
11. Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Երևան, 2002:
12. Ժ. Քալանթարյան, Անդրադարձներ, Երևան, 2002:

1. 1404/Մ07

2. Անկախության շրջանի հայ գրականությունը

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ

5. դասախոսություն – 2 ժամ, գործնական – 2 ժամ

6. 3-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

1990-2010-ական թթ. հայ գրականության զարգացման միտումների հետազոտություն
Անկախության շրջանի հայ գրականության հիմնական հոսանքների և ոճերի
դասակարգում
•

Անկախության շրջանի հայ գրականության
ստեղծագործության իմացություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

գլխավոր

ներկայացուցիչների

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչելու անկախության շրջանի հայ գրականության առանձնահատկությունները,
2. դասակարգելու գրականության հիմնական հոսանքները և ոճերը,
3. տարբերակելու ժամանակակից հայ գրողների գրական անհատականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հետազոտելու արդի հայ գրականության ակունքները և պոետիկան,
5. կատարելու հայ դասական և ժամանակակից գրականության համեմատություն
6. վերլուծելու արդի հայ գրողների գործերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. համեմատական վերլուծության ենթարկելու հայ և համաշխարհային նորագույն
գրականության զարգացումը,
8. համադրելու արդի հայ գրականության և հասարակական կյանքի զարգացման
օրինաչափությունները,
9. համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու կարողություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Ա6. լուսաբանելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ գրականության ընթացքն ու
յուրահատկությունները
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
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3. Գ2. բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ պայմանները
4. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
2. եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հայաստանի գրականությունը անկախության շրջանում:
2.Գրականության զարգացման միտումները անկախության շրջանում։
3.Անկախության շրջանի հայ գրականության թեմատիկ ընդգրկումները, հոսանքները::
4.Բանաստեղծական շարժման գլխավոր ներկայացուցիչները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Ժ. Քալանթարյան, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Երևան, 2006:
Ժ. Քալանթարյան, Անդրադարձներ, Երևան, 2002:
Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Երևան, 2002:
Զ.Ավետիսյան, Նորագույն գրականության զարգացման միտումները, Երևան, 2003:

1. 1404/Մ17
4. 4 ժամ

2. Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունը 1934-37թթ.

3. 6 կրեդիտ

5. դասախոսություն – 2 ժամ, սեմինար - 2 ժամ

6. 3-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Եղիշե Չարենցի կյանքի վերջին շրջանի դեպքերի իմացություն
• Եղիշե Չարենցի 1934-1937 թթ. ստեղծագործության հետազոտություն
• Չարենցի ձեռագրերի հավաքման, վերծանման և հրատարակման սկզբունքների
մշակում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
10.

11.
12.

ներկայացնելու Եղիշե Չարենցի անտիպ ժառանգությունը,
վերծանելու և մեկնաբանելու Չարենցի ձեռագրերը,
մատնանշելու Չարենցի վերջին տարիների գրական գործունեությունը և երկերի
առանձնահատկությունները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
13.
14.

վերլուծելու և գնահատելու Եղիշե Չարենցի անտիպ ժառանգությունը,
վերծանելու և մեկնաբանելու Չարենցի ձեռագրերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
15.
16.

կատարելու հետազոտական աշխատանք գրողի անտիպ ժառանգության
ուսումնասիրության ասպարեզում,
կատարելու երկի հեղինակային պատկանելությունը և ձեռագրի բնույթը որոշելուն
միտված բնագրագիտական աշխատանք:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1.
2.
3.
4.

Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. կիրառելու աշխատանքային ժամանակն ու պայմանները արդյունավետ պլանավորելու
կարողություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. աշխատանք գրողի ձեռագրերի հետ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ե. Չարենցի ստեղծագործության շրջանաբաժանումը:
Հասարակական-քաղաքական կյանքը 1934-37 թթ. և դրա ազդեցությունը Չարենցի
ճակատագրի
վրա։
Չարենցի վերջին շրջանի ստեղծագործության ուսումնասիրման աղբյուրները:
Ե. Չարենցի ստեղծագործությունը 1934-37 թթ.. թեմաները, ժանրային կազմը, ոճական
հատկանիշները:
1.

1.
2.
3.
4.

Հիմնական գրականության ցանկ.

Ա. Չարենց, Չարենցի ձեռագրերի աշխարհում, Երևան, 1978:
Դ. Գասպարյան, Ողբերգական Չարենցը, Երևան, 1990:
Ս. Գրիգորյան, Չարենցի բնագիրը, Երևան, 2013:
Եղ. Չարենց, Վերջին խոսք, Երևան, 2008:
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1. 1404/Մ33
4. 4 ժամ

2. Արևմտահայ քննադատության ավանդները և
3. 6 կրեդիտ
սփյուռքահայ քննադատությունը
5. դասախոսություն – 2 ժամ, սեմինար – 2 ժամ

6. 3-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել արևմտահայ քննադատության ձևավորումը
• վերհանել արևմտահայ քննադատության զարգացման միտումները
• վերլուծել արևմտահայ քննադատության ավանդների շարունակումը սփյուռքահայ
քննադատության մեջ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել արևմտահայ քննադատության ձևավորումն ու զարգացման ընթացքը.
2.մեկնաբանել արևմտահայ քննադատական մտքի ավանդների շարունակումը.
3.վերհանել սրական բանավեճերում արծարծված հիմնախնդիրները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.
8.

կատարելու հետազոտական աշխատանք գրական քննադատության բնագավառում,
մասնակցելու գրական մամուլում ընթացող բանավեճերին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9.

գնահատելու բանավեճերի դերը մարդկային քաղաքակրթության զարգացման
գործում,
10.
կապ հաստատելու գրականության և մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման
ընթացքի միջև:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
10. Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
11. Բ3. իրականացնել գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը
12. Բ6. և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի արդյունավետություն
դրսևորելու կարողություն:

Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք մամուլի հրապարակումների հետ
3. ընթերցումներ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արևմտահայ քննադատության ավանդները։
Սփյուռքահայ քննադատության ձևավորումը և կապը եղած ավանդների հետ։
Գրական բանավեճեր։
Սփյուռքահայ քննադատության արդի վիճակը։

343

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
13. Ժ. Քալանթարյան, Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր,
Երևան, 1982:
14. Հր. Թամրազյան, Հայ գրաքննադատության պատսմություն, հ. Ա, Բ, Գ, Երևան, 1986-87
15. Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Երևան, 2002:
16. Ժ. Քալանթարյան, Անդրադարձներ, Երևան, 2002:
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5.Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն

Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Համաշխարհային գրականություն և
գրականության տեսություն. 023101.06.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2021-2022

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները
Ծրագիրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
•

•

տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա.
այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված
քննությունների արդյունքների հիման վրա:

Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալասարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրի նպատակն է՝
1.
2.

պատրաստելու մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն վերլուծելու և արժևորելու գրականության
տեսության, հայ և համաշխարհային գրականության գործընթացները,
ուսանողներին տրամադրելու խոր և համակողմանի գիտելիքներ գրականագիտության
կարևորագույն հիմնախնդիրների, վերլուծության մեթոդների և սկզբունքների վերաբերյալ,
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3.

4.

պատրաստելու մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն ձեռք բերված գիտելիքներն օգտագործելու
գիտական զեկուցումների, գիտաժողովների ընթացքում, գրականագիտական վերլուծության
մեջ կիրառելու արդի գրականագիտական ուղղությունների մեթոդաբանությունն ու
սկզբունքները,
նպաստելու գրականագիտության մեջ քննադատական և տեսական մտքի զարգացմանը:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ճանաչելու գրականագիտության և լեզվաբանության կարևորագույն հիմնախնդիրները,
Ա2. դասակարգելու գրականագիտության ժամանակակից ուղղությունների մեթոդաբանական
եղանակները և սկզբունքները,
Ա3. լուսաբանելու գեղագիտական ուսմունքների և կատեգորիաների դասակարգման և զարգացման
օրինաչափությունները,
Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները,
Ա5. ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ,
Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և
սկզբունքներ:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական քննադատության
բնագավառներում,
Բ2. վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային գրականության երկերը,
Բ3. ցուցաբերելու խմբագրական, գրական-քննադատական աշխատանքի ունակություններ,
Բ4. կիրառելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության տարբեր սկզբունքներ,
Բ5. ընդհանրացնելու համաշխարհային գրականության զարգացման
օրինաչափությունները,
Բ6. կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները հետազոտություն կատարելիս,
Բ7. համեմատելու գրական տեքստի և գրական ստեղծագործության քննությունները,
Բ8. արժևորելու գեղարվեստական մտածողության և պատկերավորության տարբեր
մակարդակներն ու միջոցները:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (համացանցային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատություններ և
հոդվածներ),
Գ2. ցուցաբերելու հայոց և օտար լեզուների խոր իմացություն, հաղորդակցվելու օտար
լեզվով գրականագիտության ոլորտի մասնագետների հետ,
Գ3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու,
գիտահետազոտական աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու
ընթացքում,
Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը

Կցված է

13. Գնահատման ձևերը

Տե՛ս «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգ», Երևան, 2017 թ., էջ 4-9:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

«Համաշխարհային
գրականություն
և
գրականության
տեսություն»
ծրագրի
շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության, մշակույթի նախարարություններում, բուհերում, հանրակրթական
դպրոցներում, հայագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոններում, գրական
մամուլում, հրատարակչություններում, որպես՝
▪
▪
▪
▪

գրականության հարցերի համակարգող,
գրական աշխատող,
գրականության դասախոս,
հայ գրականության ուսուցիչ, դպրոցական գործի կազմակերպիչ,
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▪
▪
▪

գիտական հաստատության աշխատակից, հետազոտող,
մամուլում՝ խմբագիր, բաժնի վարիչ,
հրատակչության խմբագիր:

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ
ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ միջոցները.
• գիտական տպագիր գրականություն,
• էլեկտրոնային գրադարաններ,
• համացանցային ռեսուրսներ,
• տեսաձայնային ուսումնական ռեսուրսներ,
• այցելություններ թանգարաններ, ցուցահանդեսներ, մշակութային օջախներ,
• գրքերի քննարկումներ, հանդիպումներ ժամանակակից գրողների հետ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Ներկայացվող ծրագիրը մշակվել է ՀՀ և արտերկրի, մասնավորապես ՌԴ մի քանի բուհերի
մագիստրոսական նույնանման ծրագրերի համեմատությամբ: Ըստ այդմ էլ ծրագրում
ընդգրկված են ոչ միայն տեսական, այլև գործնական կարողություններ զարգացնող
դասընթացներ: <<Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն>> ծրագրի
մասնագիրը կազմված է ԵՊՀ գործող կանոնակարգի չափորոշիչների համապատասխան:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ

Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
• մանկավարժական աշխատանքի առնվազն 5 տարվա փորձառություն,
• մանկավարժական աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու
հմտություններ,
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• ուսուցման տեխնիկական միջոցների կիրառման կարողություն:
Հետազոտական
• գրականագիտական հետազոտություններ իրականացնելու հմտություններ,
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև
համացանցային տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու հմտություն,
• գիտական անհատական աշխատանք կամ հետազոտական խմբի գիտական
աշխատանք ղեկավարելու կարողություն:
Հաղորդակցման
• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություններ,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
•

օտար լեզվի իմացություն։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word,
Excel, Power-Point) հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ
(pptx, prezi, canva և այլն):
Այլ կարողություններ
• գրականագիտական դասական և ժամանակակից տեսությունների
(մասնավորապես` գրականության տեսության և համաշխարհային
գրականության ոլորտին վերաբերող) իմացություն,
• անհրաժեշտ տեղեկատվությունը
կիրառելու կարողություն:

13.

գնահատելու

և

արդյունավետորեն

Մասնագիտական կարողություններ
• բանասիրական, գրականագիտական, ինչպես նաև հասարակագիտական և
փիլիսոփայական հետազոտությունների կարողություն,
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• գրականագիտական
ուսումնասիրության
ծրագրեր
մշակելու
ներկայացնելու, պլանավորելու և իրականացնելու կարողություն,

և

• բանավոր և գրավոր ուսումնասիրություններ մշակելու հմտություններ,
• հրապարակային ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու կարողություն,
• այլ
երկրների
համալսարաններում
գրականագիտական
ուսումնասիրություններ իրականացնող ստորաբաժանումների հետ կապեր
ստեղծելու կարողություն,
• գրականագիտական
կարողություն,

նոր

մոտեցումներ

մշակելու

և

ներկայացնելու

• ասուլիսներ, ճեպազրույցներ, համաժողովներ, շնորհանդեսներ և այլն
կազմակերպելու և կառավարելու կարողություն,
• սոցիալական ցանցերում հաղորդակցման բովանդակությունը կառավարելու
և ապահովելու կարողություն:

14.

Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան

•

գիտական աստիճան և կոչում բանասիրության ոլորտում կամ որոշ դեպքերում՝
տվյալ մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,

•

վերջին 5 տարում առնվազն 5 գիտական և/կամ մեթոդական հրապարակումների
առկայություն,

•

վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների:

Մանկավարժական փորձ
•

մասնագիտական դասընթացների դասավանդման
տումներ իրականացնելու առնվազն 5 տարվա փորձ,

•

վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների:
Պրակտիկ աշխատանքի փորձ
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և/կամ վերապատրաս-

•

առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ բանասիրության ոլորտում՝
գրականագիտական
ուսումնասիրություններ,
հրատարակչական
գործ,
գրադարանային կամ լրագրական գործ և այլն։
Այլ պահանջներ

•

դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի
առցանց նյութերի առկայություն,

•

ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝
առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)։
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ՙՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ՚ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

ճանաչելու գրականագիտության և լեզվաբանության
կարևորագույն հիմնախնդիրները,

Բ1

կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական
քննադատության բնագավառներում,

Ա2

դասակարգելու գրականագիտության ժամանակակից
ուղղությունների մեթոդաբանական եղանակները և
սկզբունքները,

Բ2

վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային
գրականության երկերը,

Ա3

լուսաբանելու գեղագիտական ուսմունքների և
կատեգորիաների դասակարգման և զարգացման
օրինաչափությունները,

Բ3

ցուցաբերելու խմբագրական, գրական-քննադատական
աշխատանքի ունակություններ,

Ա4

նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու
օրինաչափությունները,

Բ4

կիրառելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության տարբեր
սկզբունքներ,

Ա5

ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու
արդյունավետ մեթոդներ,

Բ5

ընդհանրացնելու համաշխարհային գրականության զարգացման
օրինաչափությունները,

Ա6

համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի
վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ:

Բ6

կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները
հետազոտություն կատարելիս,

Բ7

համեմատելու գրական տեքստի և գրական ստեղծագործության
քննությունները,

Բ8

արժևորելու գեղարվեստական մտածողության և
պատկերավորության տարբեր մակարդակներն ու միջոցները:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներ (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
աշխատություններ և հոդվածներ),

Գ3

կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ
պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ
ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում,

Գ2

ցուցաբերելու հայոց և օտար լեզուների խոր իմացություն,
օտար լեզվով հաղորդակցվելու գրականագիտության
ոլորտի մասնագետների հետ,

Գ4

օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2 Ա3 Ա4

Ա5

Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Անգլերեն-1

1603 /Մ01

X

X

X

X

Անգլերեն-2

1603 /Մ02

X

X

X

X

Ֆրանսերեն-1

1608/Մ01

X

X

X

X

Ֆրանսերեն-2

1608/Մ02

X

X

X

X

Գերմաներեն-1

1604 /Մ01

X

X

X

X

Գերմաներեն-2

1604 /Մ02

X

X

X

X

Ռուսերեն-1

1703/Մ01

X

X

X

X

Ռուսերեն-2

1703/Մ02

X

X

X

X

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
+

+

+

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1401/Մ65

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

2301/Մ03

+

Արդի հայերենի և թարգմանության հիմնախնդիրներ

1401/Մ61

+

Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

1404/ Մ61

Անտիկ- միջնադար- վերածնունդ. գրական զարգացումները

1606/Մ07

+

+

+

Աստվածաշունչը և համաշխարհային գրականությունը

1606/Մ08

+

+

+

Ազգային մտածողություն և գեղարվեստական գրականություն
(օտարագիր հայ գրողներ)

1407/Մ11

+

+

Նարատոլոգիա (պատումի կառուցվածքաբանական տեսություն)

1407/Մ33

+

+

+
+

+

+
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+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Գրականագիտական դպրոցներ

1407/Մ15

20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները

1407/Մ14

Արվեստի տեսակների դասակարգման ձևերն ու սկզբունքները

1407/Մ19

Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր

1407/Մ02

+

Գրական տեքստի վերլուծություն

1407/Մ18

+

Հայկական ոտանավորի տաղաչափական համակարգը

1407/Մ03

+

Գրական սեռերի և ժանրերի դասակարգման արդի խնդիրներ

1407/Մ62

+

Ստեղծագործ. մեթոդի ուսումնասիրության արդի խնդիրները

1407/Մ63

+

Ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանություն

1407/Մ61

Ակնարկներ էսթետիկական մտքի պատմության

1407/Մ09

Միֆի դրսևորումները 20-րդ դարի գրականության մեջ

1407/Մ20

Գիտական սեմինար

................

Մասնագիտական պրակտիկա

...............

Մասնագիտական թեզ

...............

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
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+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
23. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
24. դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
25. նկարագրել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքները:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ընդհարացնել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
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(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին):
25. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
26. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
29. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
30. անհատական և խմբային աշխատանք,
31. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
32. ինքնուրույն աշխատանք,
33. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
34. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
35. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
27. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.

18. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
19. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
20. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
21. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
28. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
15. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
16. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
17. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
18. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
29. Հիմնական գրականության ցանկ.
14. Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: Yerevan University Press, 2007.
15. Journal of linguistics (ed. K. Börjars) Cambridge: Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics -
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16. Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford University
Press, 2008.
17. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
18. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston, IRWIN Mirror Press, 1994.

1.1603 /Մ02

2. Անգլերեն-2

4. 2 ժամ
19.

3. 3 կրեդիտ
5. գործնական- 2 ժամ

2-րդ կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
10.նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

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

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

1. 1604 /Մ01
4.
4 ժամ
26.
1-ին կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

2.
25.
27.

Գերմաներեն-1
Գործնական - 4 ժամ
Ստուգարք

3.

6 - կրեդիտ

•

կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գնահատել և վերաձևակերպել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին):
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
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4.ինքնուրույն աշխատանք,
5.բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7.իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1.մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2.մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3.զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4.բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը:
3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
17.
18.
19.
20.

Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999
Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004
Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011
Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013:

1. 1604 /Մ02

2. Գերմաներեն-2

2. 3 - կրեդիտ

3. 2 ժամ
5. 2-րդ կիսամյակ

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.ինքնուրույն աշխատանք,
4.գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TestDaF թեստավորման
միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
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1.օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2.լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
3.լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4.միջազգային թեստերի (TestDaF, OnDaF) առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
21.
Eisenberg P., Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 2000.
22.
Fleischer W., Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache, Tübingen, 2005.
23.
Henne K., Sprache der Wissenschaft, Berlin, 2004.
24.
Krause O., Progressiv im Deutschen, Tübingen, 2002.
25.
Vater H., Referenz und Determination im Text, Heidelberg,1999.

1. 0309/Մ20

2.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
/հումանիտար ֆակուլտետների համար/

4.

2 ժամ

19.

20.

1-ին կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

Գործնական - 2 ժամ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.գիտակցել տեքստի,
սկզբունքները,

գրաֆիկական

օբյեկտների,

աղյուսակների

հետ

աշխատելու

2.ներկայացնել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը կառուցելու
ձևերը,
3.ընտրել էլեկտրոնային աղյուսակներ կազմելու առավել արդյունավետ տարբերակները,

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

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

1.
4.
23.

1401/Մ65

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3.

3
կրեդիտ

2 ժամ
22.
Դասախոսություն -1 ժամ, գործնական - 1 ժամ
1-ին կիսամյակ
24.
Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել՝
բանասիրական

հետազոտություններ

կատարելիս

աշխատանքի

կազմակերպման

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

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

մեթոդները

և

չափանիշներն

են.

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

հիմնախնդրի

որոշում

և

մեթոդի

ընտրություն։

Մասնագիտական

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

3 կրեդիտ

4.
2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ

5.
դասախոսություն - 2 ժամ
7. Ստուգարք

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

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

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

1. 1401/Մ61
4. 4 ժամ
6. I կիսամյակ

2. Արդի հայերենի և թարգմանութ. հիմնախնդիրներ
5. դասախոսություն - 2 ժամ, գործնական - 2 ժամ

3.

6 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
25.ներկայացնել ժամանակակից հայերենի քերականական համակարգի փոփոխություններին
վերաբերող տեսական հիմնադրույթները,
26.որոշել ու հիմնավորել լեզվի զարգացման և լեզվական տեղաշարժերի կապը,
27.գնահատել լեզվական տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները:

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
15.ընդհանրացնել ունեցած գիտելիքները լեզվում առկա խնդիրները լուծելիս,
16.քննարկել տեքստեր և հետևություններ անել լեզվի արդի փուլում
փոփոխությունների վերաբերյալ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝

կատարված

• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները,
հետազոտական մեթոդները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ6 - ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք
համակարգայնորեն վերլուծել,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություններ,
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• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
▪ եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ուղղագրական-ուղղախոսական խնդիրները արդի հայերենում,
2. բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում, բառապաշարային շերտերի թարգմ.,
3. ձևաբանական համակարգի փոփոխություններ,
4. շարահյուսության արդի հիմնախնդիրները։
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
21.
22.
23.
24.
25.

1. 1404/Մ61
4.

6.

Ավետիսյան Յու., Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում, Եր., 2011:
Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1983:
Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր., 2007:
Федоров А., Основы общей теории перевода. М., 1983.
Բաղդասարյան Հ., Թարգմանաբանության ներածություն, Եր., 2007:

2. Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

4 ժամ/շաբ.

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ

5. դաս.-2, գործ.-2

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ և համաշխարհային քննադատական
ուղղություններն ու դպրոցները.

•

ներկայացնել և գործնականում կիրառել տեքստի ընթերցման մի քանի տեխնոլոգիաներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
27. ճանաչելու արդի քննադատական ուղղությունները.
28. մատնանշելու և բացատրելու ընթերցման տեսության հիմնախնդիրները և սկզբունքները.
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29. լուսաբանելու «արդի քննադատություն» կոնցեպտը.
30. պատկերացնելու որոշակի աշխարհայացքային դիրքորոշմամբ տեքստ վերլուծելու
սկզբունքները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
31. կիրառելու վերլուծություններ՝ կիրառելով արդի քննադատության մեթոդները.
32. տիրապետելու տեքստը ճանաչելու և տարբերակելու հմտություններ.
33. ցուցադրելու տեքստ ընթերցելու գործնական կարողություններ.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
34. արժևորելու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիրքորոշմամբ քննադատական որոշակի
ունակություններ կիրառելու կարևորությունը.
35. համադրելու դասընթացից ձեռք բերած հմտությունները մասնագիտական այլ
կարողությունների հետ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ
2. Ա6. համադրելու/հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ,
3. Բ4. կիրառելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության տարբեր սկզբունքներ,
4. Գ3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություներ,
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն,
3. ռեֆերատների ընթերցում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Դասական քննադատություն և արդի քննադատություն,
2. ծանոթություն 20-րդ դարի եվրոպական քննադատական դպրոցների մոտեցումների և
սկզբունքների հետ.
3. հոգեվերլուծություն, միֆաքննադատություն, անգլո-ամերիկյան «նոր քննադատություն»,
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4. Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը նշանագիտության և կառուցվածքաբանության ակունքներում,
5. ստրուկտուրալիզմ, քրոնոտոպի տեսություն, կառուցվածքային-նշանագիտական վերլուծություն,
6.վերլուծություն ըստ սեռի և ժանրի,
7. նեոֆրոյդիստական
ֆեմինիզմ:

հոգեվերլուծություն,

hետստրուկտուրալիզմ,

դեկոնստրուկտիվիզմ,

8.Ընթերցման տեսություն: Տեքստ. ա) ինտերտեքստ բ) մետատեքստ:
9.Լեզու և պատում. ա) մետալեզու, բ) պատում և բնագիր, գ) պատում և պատմություն: Դիսկուրս. ա)
լեզուն իբրև դիսկուրս« բ) պատմությունն իբրև դիսկուրս, գ) բնագիրն իբրև դիսկուրս:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
35.
36.
37.
38.
39.

Հակոբ Օշական, Գրականության համար, Եր., 1997:
Գրիգոր Պըլտյան, Ընթերցումին ընդերքը, Անթիլիաս, 1997:
Бахтин, М.М. , Эстетика словесного творчества, М., 1986.
Умберто Эко, Открытое произведение, СПб, 2006.
Лотман Ю.М., Структура художественного текста. Анализ поэтического текста, СПб., 2015.

1. 1606/Մ07

2. Անտիկ-միջնադար-վերածնունդ. գրական զարգացումները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ուսանողներին ներկայացնել անտիկ-միջնադար-վերածնունդ գրական և գեղարվեստական
զարգացումները,
ցույց տալ այդ դարաշրջանների միջև առկա մշակութային կապերը, անցումները,
ժառանգորդականությունը և հակասությունները,
ներկայացնել այն գեղարվեստական և արտամշակությաին նախադրյալները, որոնց հիմք են
հանդիսացել գեղագիտական նոր որակի ձևավորման համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու անտիկ-միջնադար-վերածնունդ գեղարվեստական անցումների
առանձնահատկությունները,
2. մատնանշելու հասարակական և գեղագիտական այն նախադրյալները, որոնք հանգեցրին
գեղարվեստական նմանատիպ զարագացումների,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3. գնահատելու անտիկ-միջնադար- վերածնունդ մշակութային անցումներ ժառանգորդական
կապերը,
4. համադրելու / հակադրելու տվյալ դարաշրջանների գեղարվեստական զարգացման
յուրահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. օգտագործելու ձեռք բերած գիտելիքները զեկուցումներ, գիտական նյութեր կառուցելիս
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները,

2. Բ2. վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային գրականության երկերը,
3. Բ5. ընդհանրացնելու համաշխարհային գրականության զարգացման օրինաչափությունները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ընթերցում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անտիկ գրականության առանձնահատկությունները:
2. Միջնադարյան և Վերածննդի գրականության ձևավորման նախադրյալները,
առանձնահատկությունները, ուղղությունները:

3. Անտիկ-միջնադար-վերածնունդ մշակութային և գրական զարգացումների հիմնական միտումները:
4. Անտիկ-միջնադար-վերածնունդ ժառանգորդական կապերն ու հակասությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տրոնսկի Ն., Անտիկ գրականության պատմությունմ Եր. 1969:
2. Էդոյան Հ., Շարժում դեպի հավասարակշռություն, Եր., 2009:
3. Ստեփանյան Ս., Ժամանակի երկու ընթերցում, Եր., 2009:

373

4. История зарубежной литературы (Средние века, Возрождение), М. 1987.

1. 1606/Մ08

2. Աստվածաշունչը և համաշխարհային գրականությունը

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

•

ուսանողներին ներկայացնել Աստվածաշնչի ազդեցությունը համաշխարհային գրականության վրա,
ցույց տալ այդ աստվածաշնչյան կերպարների, մոտիվների, թեմաների օգտագործման և նորովի
իմաստավորման եղանակները գրական երկերում, ակնհայտ և միջնորդավորված
ազդեցությունները,
բացահայտել Աստվածաշնչի՝ իբրև միջտեքստայնության անսպառ աղբյուրի հնարավորույթունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու Աստվածաշնչի ազդեցության դրսևորումները համաշխարհային
գրականության վրա,
2. մատնանշելու Աստվածաշնչին առնչվող գրական հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գրականագիտական վերլուծություն կատարելիս,
4. ընդհանրացնելու Աստվածաշնչի ազդեցության ձևերը հայ և համաշխարհային
գրականության վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. օգտագործելու ձեռք բերжած գիտելիքները զեկուցումներ, գիտական նյութեր պատրաստելիս:

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

1. Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները,
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2. Բ2. վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային գրականության երկերը,
3. Բ5. ընդհանրացնելու համաշխարհային գրականության զարգացման օրինաչափությունները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ընթերցում:

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

1. Համաշխարհային գրականության վրա Աստվածաշնչի ազդեցության
առանձնահատկությունները:
2. Աստվածաշնչյան կերպարների, մոտիվների, թեմաների օգտագործման և նորովի
իմաստավորման եղանակները:
3. Ակնհայտ, միջնորդավորված, գիտակցված կամ չգիտակցված ազդեցություններ:
4. Աստվածաշնչի՝ իբրև միջտեքստայնության անսպառ աղբյուրի հնարավորությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Էդոյան Հ., Շարժում դեպի հավասարակշռություն, Եր., 2009:
2. Դանտե, Աստվածային կատակերգություն, Եր., 1969:
3. Шестов Л., Добро в учениях Достоевского и Толстого, М., 1993.

1.1407/M11

4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ազգային մտածողությունը և գեղարվեստական
գրականությունը (օտարագիր հայ գրողներ)
5. դաս.-2
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

ուսանողներին ներկայացնել գրականության և ազգային մտածողության կապն ու
առնչությունները,
ցույց տալ օտարագիր հայ գրողների ստեղծագործությունների գեղագիտական և
գեղարվեստական արժեքը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու և նկարագրելու տարբեր ազգային մտածողությունների
ինքնատիպությունները,
2. ճանաչելու օտարագիր հայ գրողների լեզվամտածողության առանձնահատկությունները
3. լուսաբանելու և դասակարգելու ազգային մտածողության շերտերը տարբեր գրողների
ստեղծագործություններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու և վերլուծելու գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ հեղինակի
հոգեբանության և մտածողության առանձնահատկությունները,
5. գնահատելու և ցուցադրելու արվեստի արժեքավոր ստեղծագործության հիմնական
առանձնահատկությունները,
6. լուսաբանելու գրական տեքստի բովանդակային և կառուցվածքային համամասնության մեջ
հեղինակի ստեղծագործական օժտվածության ներկայությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. քննարկելու գեղարվեստական ստեղծագործության և ստեղծագործող անհատի բարոյական,
հոգեբանական և ստեղծարար կարողությունները
8. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները և առաջարկելու նորերը:
36.

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

Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները,
Բ2. վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային գրականության երկերը,
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Բ3. ցուցաբերելու խմբագրական, գրական-քննադատական աշխատանքի ունակություններ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում և ստուգում,
3. ռեֆերատներ ընթերցում,
4. գործնական պարապմունքներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Գրականության՝ որպես պատմամշակութային արժեք, նրա հասարակական դերը:
2. Ազգային մտածողության առանձնահատկությունների դրսևորման սկզբունքները գրականության
մեջ:
3. Ազգային մտածողության և գեղարվեստական գրականության կապի առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ջրբաշյան Էդ., Գրականագիտության ներածություն, Եր., 2011:
2. Հայ գրականության ազգային առանձնահատկությունները, Եր., 2003:
3. Օտարալեզու հայ գրողներ, Եր.,1989:
4. Բեքմեզյան Ա., Տողամիջյան ընթերցումներ, Եր., 2016:

1.1407/Մ15

2. Գրականագիտական դպրոցներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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3. 6 ECTS
կրեդիտ

•
•
•

ուսանողներին ներկայացնել ընդհանրապես ակադեմիական, մասնավորապես
գրականագիտական դպրոց հասկացության իմաստը,
ընդհանուր ծանոթություն տալ գրականագիտական դպրոցների առաջացման, դպրոց և
գրականագիտական մեթոդ ըմբռնումների նույնության ու տարբերության մասին,
պատկերացում ձևավորել գրականագիտական դպրոցների պատմական հաջորդականության
վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.թվարկելու գրականագիտական հիմնական դպրոցները անհրաժեշտ պարզաբանումներով,
2.մատնանշելու դասական գրականագիտական դպրոցները և 20-21-րդ դարերում առաջ եկած
դպրոցները,
3.սահմանելու գրականագիտական դպրոցի բնորոշումը, հիմնավորելու իր իմացությունը
անհրաժեշտ ձևակերպումներով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.մեկնաբանելու գրականագիտական այս կամ այն դպրոցի առանձնահատկությունները,
5.համեմատելու գրականագիտական տարբեր դպրոցների մեթոդաբանությունը,
14. տարբերակելու նույն դպրոցի տարբեր ներկայացուցիչների անհատական
առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
15. Գրականագիտական գործընթացները ճանաչելու և համապատասխան իրավիճակում
կիրառելու հատկանիշների ձեռքբերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. դասակարգելու գրականագիտության ժամանակակից ուղղությունների մեթոդաբանական
եղանակները և սկզբունքները,

2. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և
սկզբունքներ:
3. Բ1. կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական քննադատության
բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ռեֆերատների քննարկումներ,
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3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
2. եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Կենսագրական դպրոց:
2. Դիցաբանական դպրոց:
3. Կուլտուր-պատմական դպրոց:
4. Հոգեբանական դպրոց:
5.Պատմահամեմատական դպրոց:
6.Գրականագիտական հայ դպրոցները, նրանց ընդհանուր զարգացումները։
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

История русского литертатуроведения, М., 1980.
Николаев П. А. и другие, История русского литертатуроведения, М., 1980.
Քալանթարյան Ժ. Ա., Հայ գրականագիտության պատմություն, Երևան, 1986:
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:

1.1407/Մ14

2. 20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել 20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական
ուղղությունների վերաբերյալ,
ներկայացնել դրանց առանձնահատկությունները գեղարվեստական մտածողության
սկզբունքների, ստեղծագործության ձևաբովանդակային շերտերի տեսանկյունից,
ցույց տալ այդ ուղղությունների զուգահեռները արվեստի այլ ձևերի հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու 20-րդ դարի գրական հիմնական ուղղությունները,
2. ճանաչելու և հիմնավորելու գրական ուղղությունների առանցքային տարբերությունները,
3. լուսաբանելու գրական ուղղությունների համադրումները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու և վերլուծելու 20-րդ դարի գեղարվեստական մտածողության սկզբունքները,
5. գնահատելու և քննարկելու տարբեր ուղղությունների գեղագիտական
առանձնահատկությունները
6. լուսաբանելու արվեստի տարբեր տեսակներում պատկերաստեղծման ընդհանրություններն
ու տարբերությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գիտական թեզերի, զեկուցումների պատրաստման
ժամանակ,
8. օժանդակելու գիտական մտքի զարգացմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները,

Բ1. կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական քննադատության
բնագավառներում,
Բ2. վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային գրականության երկերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների քննարկումներ,
4. գործնական պարապմունքներ անցած նյութի վերաբերյալ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գեղարվեստական մեթոդի մասին ժամանակակից տեսությունները:
2. Հասկացողություն աշխարհի գեղագիտական պատկերի մասին:
3. Դասական մեթոդների կազմավորման ընթացքը:
4. Մոդեռնիզմը՝ որպես 20-րդ դարի հիմնական գեղարվեստական մեթոդ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Սեմիրջյան-Բեքմեզյան Ա., 20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները, Եր., 2015:
Խոսե Օրտեգա-Ի-Գասեթ, Մշակույթի փիլիսոփայություն, Եր., 1999:
Хализев В. Е., Теория литературы, М., 2005.
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4.

Экспрессионизм, Зарубежная литература ХХ века, М., 2001:

1.1407/Մ03

2. Տաղաչափության հիմնախնդիրներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել չափածոյի տաղաչափական
առանձնահատկությունների, կառուցման հիմնական սկզբունքների, տաղաչափական
եզրութաբանության մասին,
ներկայացնել հայական ոտանավորը համաշխարհային պոեզիայի տաղաչափական ձևերի
համատեքստում,
ցույց տալ տաղաչափական համակարգերի պատմական զարգացումը և արդի վիճակը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու չափածո տեքստերի տաղաչափական վերլուծության սկզբունքները,
2.ճանաչելու հայակական տաղաչափության պատմական զարգացման ընթացքը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.համադրելու / հակադրելու հայ և օտար պոեզիաների տաղաչափական կառուցման եղանակները,
4.կիրառելու տաղաչափական վերլուծության սկզբունքները ժամանակակից և դասական
բանաստեղծական նյութի քննության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և
սկզբունքներ,
2. Բ7. համեմատելու գրական տեքստի քննության տարբեր եղանակներ,
3. Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական գրականության հանձնարարում,
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3. ռեֆերատների ընթերցում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տաղաչափական համակարգեր (ընդհանուր ակնարկ)։
2. Հին հայկական տաղաչափական արվեստի առանձնահատկությունները:
3. Գիտական վեճեր հայկական ոտանավորի բնույթի մասին (Ա. Բագրատունի, Ավ. Բահաթրյան, Մ.
Աբեղյան, Էդ. Ջրբաշյան):
5. Հայկական ոտանավորի բնույթը. մետրական, ստրոֆիկական և կոմպոզիցիոն
առանձնահատկությունները:
6. Համաշխարհային պոեզիայում կիրառվող տաղաչափական համակարգերը։
7. Տաղաչափական համակարգերի զարգացման հիմնական ուղղությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բահաթրյան Ավ., Հին հայոց տաղաչափական արվեստը, Եր., 1984:
2. Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Ե, Եր., 1971:
3. Ջրբաշյան Էդ., Պոետիկայի հարցեր, Եր., 1976:
4. Жирмунский В., Теория стиха, Л., 1975.
5. Гаспаров М. Л., Очерк истории европейского стиха, М., 1989.

1.1407/Մ19

2. Արվեստի տեսակների դասակարգման ձևերն ու
սկզբունքները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ուսանողներին ծանոթացնել արվեստների դասակարգման տարբեր սկզբունքների հետ,
բացատրել դասակարգման յուրաքանչյուր ձևի հիմնավորվածությունը,
նպատակահարմարությունը,
յուրաքանչյուր առանձին դեպքում ներկայացնել այն հիմնական հատկանիշը, ըստ որի կատարվում
է դասակարգումը (տարածություն, ժամանակ, ստատիկ, դինամիկ, արտահայտչական և այլն):

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու արվեստի տարբեր տեսակները,
2. մատնանշելու արվեստի տեսակների նմանություններն ու տարբերությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Ճանաչելու այս կամ այն արվեստի ստեղծման դարաշրջանը, հանրահայտ դեպքերում՝ նաև
հեղինակին,
4. գործնականում իրականացնելու արվեստի երկերը <<ընթերցելու>> կարողություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. ցուցաբերելու արվեստի վերաբերյալ գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են կրթված մարդուն:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.
3.

Ա3. լուսաբանելու գեղագիտական ուսմունքների և կատեգորիաների դասակարգման և
զարգացման օրինաչափությունները,
Բ1. կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական քննադատության բնագավառներում,
Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. արվեստի գործերի ցուցադրություն,
3. ծանոթացում ժամանակակից արվեստի երևույթներին,
4. ռեֆերատների քննարկումներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատմական տարբեր դարաշրջաններում արվեստի ընկալման տարբերությունները:
2. Արվեստի տեսակների առանձնացման հիմնական տեսությունները:
3. Արվեստի տեսակների դասակարգման ժամանակակից չափանիշներն ու մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քոլլինգվուդ Ռ. Ջ., Արվեստի հիմունքները, Երևան, 2007:
2. Куренкова Р. А., Эстетика, Москва, 2004.
9. Борев Ю., Эстетика, Москва, 2000.

1.1407/Մ62

2. Գրական սեռերի և ժանրերի դասակարգման արդի խնդիրներ
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

9. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել գրական սեռերի և ժանրերի դասակարգման
հիմնախնդրի պատմության մասին,
ներկայացնել խնդրի արդիականությունը և ժամանակակից տեսությունները,
ծանոթացնել ժանրային դասակարգման ավանդական և նորագույն մոդելներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու գեղարվեստական տեքստերի ժանրային դասակարգման հիմնական
սկզբունքները,
2.ճանաչելու ժանրային հիմնական տեսությունները, դրանց եզրութաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.համադրելու / հակադրելու ժանրային դասակարգման տարբեր սկզբունքներ ու եղանակներ,
1.

կիրառելու ժանրային և սեռային դասակարգման սկզբունքները ժամանակակից և դասական գրական
նյութի քննության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և
սկզբունքներ,
2. Բ6. կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները հետազոտություն կատարելիս,
3. Բ7. համեմատելու գրական տեքստի քննության տարբեր եղանակներ,
4. Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ընթերցում:
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ժանրերի և սեռերի խնդիրը անտիկ պոետիկաներում:
2. Ժանրի կլասիցիստական ըմբռնումները:
3. Ռոմանտիկական և լուսավորական գեղագիտության մեջ ժանրի և սեռի ըմբռնումները:
4. Ժանրի ծագումնաբանության շուրջ առաջացած վեճերը:
5. Հիմնախնդրի արդիականությունը. ժանրային դասակարգման նորագույն մոդելները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:
2. Ջրբաշյան Ա., Գրական սեռեր և ժանրեր. համառոտ ակնարկ, Եր., 2015:
3. Тодоров Ц., Введение в фантастическую литературу, М., 1999.
4. Каган М., Морфология искусства, М., 1972.
5. Шеффер Ж.-М., Что такое литературный жанр?, М., 2010.

1. 1407/Մ18

2. Գրական տեքստի վերլուծություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•
•

ուսանողներին ներկայացնել գրական տեքստի ընկալման, վերլուծության և մեկնաբանության
տարբեր սկզբունքներ,
բացահայտել արձակ և չափածո տեքստերի առանձնահատկությունները, կառուցվածքային
յուրահատուկ շերտերը,
ներկայացնել լեզվաոճական վերլուծության և բովանդակային վերլուծության սկզբունքների
տարբերությունները,
ծանոթացնել վերլուծության արդի սկզբունքներին և մեթոդներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու և նկարագրելու գրական տեքստի ընկալման, վերլուծության և մեկնաբանության
տարբեր սկզբունքներ,
2. ճանաչելու և հիմնավորելու
3. լուսաբանելու և դասակարգելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր սկզբունքներ:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճանաչելու և հիմնավորելու գրական տեքստերի առանձնահատկությունները,
5. բացատրելու և նկարագրելու գրական տեքստի վերլուծության ուղիները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. քննարկելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության մակարդակները,
7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները և առաջարկելու նորերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ,
2. Բ8. արժևորելու գեղարվեստական մտածողության և պատկերավորության տարբեր մակարդակներն ու
միջոցները,
3. Գ3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների քննարկումներ,
4. գործնական պարապմունքներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Գրական տեքստի առանձնահատկությունները և կառուցվածքային մակարդակները:
Գրական տեքստի լեզվական հատկանիշները:
Գեղարվեստական և գիտական տեքստերի վերլուծության սկզբունքները:
Արձակ և չափածո տեքստերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և վերլուծության
սկզբունքները:

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

Լևոն- Զավեն Սյուրմելյան, Արձակի տեխնիկան, Եր., 2008:
Ուելլեք Ռ., Ուորրեն Օս., Գրականության տեսություն, Եր. 2008.
Ա. Բեքմեզյան, Տողամիջյան ընթերցումներ, Եր., 2016.
Эйхенбаум Б., О прозе, Л., 1969.
Лотман Ю., Семисфера, СПб, 2000.
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1.1407/Մ02

2. Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•
•

ուսանողներին ներկայացնել թարգմանության վերաբերյալ եղած տեսությունները և դրանց
կիրառությունը գեղարվեստական երկերի թագմանության ժամանակ,
ցույց տալ, թե գեղարվեստական թարգմանության ինչ հիմնական եղանակներ են գործում, որոնք են
արձակ և բանաստեղծական տեքստերի թարգմանության տարբերությունները,
համարժեք, բառացի և ազատ թարգմանություններ,
թարգմանության դերը հասարակական և մշակութային կյանքում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու և դասակարգելու թարգմանական հիմնական տեսությունները,
2. բացատրելու գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

կիրառելու թարգմանական տեսական դրույթները կոնկետ երկերի թարգկանության ժամանակ,
մեկնաբանելու գրական տեքստի թարգմանության որակը ըստ գիտական չափանիշների,

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

ցուցադրելու պատշաճ գիտելիքներ մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու, գիտաժողովներին
մասնակցելու ժամանակ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ,

2. Բ6. կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները հետազոտություն կատարելիս:
3. Բ8. արժևորելու գեղարվեստական մտածողության և պատկերավորության տարբեր
մակարդակներն ու միջոցները,
4. Գ3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեսական գրականության հանձնարարում,
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3. ռեֆերատների ստուգում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թարգմանական հիմնական տեսություններ:
2. Թարգմանության դերը հասարակական և մշակութային կյանքում:
3. Համարժեք, բառացի և ազատ թարգմանություններ:
4. Արձակի թարգմանության առանձնահատկությունները:
5. Չափածոյի թարգմանության հիմնական սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Феодоров А., Основы общей теории перевода, М., 2006
Джанполадян М., “Когда строку диктует чувство…”, Ер., 2006.
Հակոբյան Ա., Թարգմանության տեսության հիմուքներ, Եր., 2003.
Ջանփոլադյան Մ., “Սասունցի Դավթի” ռուսական կյանքը, Եր., 2015:
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:

1.1407/Մ63

2. Ստեղծագործական մեթոդի ուսումնասիրության արդի
խնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

10. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել ստեղծագործական մեթոդ եզրույթի, նրա
ծագման վերաբերյալ,
ներկայացնել խնդրի արդիականությունը և մեթոդի հասկացության հետկառուցվածքաբանական
ըմբռնումները,
ցույց տալ մեթոդի դերը ժամանակակից գրականագիտության հասկացությունների համակարգում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրելու գեղարվեստական մեթոդի տարբեր ըմբռնումները, դասակարգման հիմնական
սկզբունքները,
2.ճանաչելու մեթոդի վերաբերյալ ավանդական և հետկառուցվածքաբանական հիմնական
տեսությունները, դրանց եզրութաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3.համադրելու / հակադրելու մեթոդների դասակարգման տարբեր սկզբունքներ ու եղանակներ,

4.կիրառելու մեթոդի դասակարգման սկզբունքները ժամանակակից և դասական գրական նյութի
քննության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և
սկզբունքներ,
2. Բ6. կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները հետազոտություն կատարելիս,
3. Բ7. համեմատելու գրական տեքստի քննության տարբեր եղանակներ,
4. Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ընթերցում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. <<Ստեղծագործական մեթոդ>> եզրույթի ծագումը:
2. Մեթոդի հետկառուցվածքաբանական ըմբռնումները:
3. Մեթոդ հասկացության նորագույն ըմբռնումները:
4. Մեթոդի դրսևորման առանձնահատկությունները դասական և ժամանակակից գրականության
մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:
2. Ջրբաշյան Էդ., Պոետիկայի հարցեր, Եր., 1976:
3. Круглова Т. А., Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма, Ек., 2005.
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4. Гирин Ю. Н., Картина мира эпохи авангарда. Авангард как системная целостность, М., 2013.
5. Маньковская Н., В., Эстетика постмодернизма, М., 2000.

1.1407/Մ33

2. 20-21-րդ դարերի գրականագիտական նոր միտումները
(նարատալոգիա, նոր պատմականություն, ռեցեպտիվ
գեղագիտություն)

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

11. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել 20-21-րդ դդ. գրականագիտական նոր
միտումների, պատմողական տեքստի կառուցվածքաբանական վերլուծության մեթոդաբանական
սկզբունքների մասին,
ներկայացնել ֆրանսիական և անգլոամերիկյան նարատոլոգիական վերլուծության տարբեր
եղանակներ,
պատմողական տեքստի վերլուծության սկզբունքները ներկայացնել հայ և համաշխարհային գրական
նյութի հիման վրա:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. նկարագրելու 20-21-րդ դարերի գրականագիտական նոր միտումները
8. պարզաբանելու պատմողական տեքստերի կառուցվածքաբանական վերլուծության
սկզբունքները,
9. ճանաչելու նարատոլոգիայի հիմնական հասկացությունները և եզրութաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. համադրելու / հակադրելու ֆրանսիական և անգլոամերիկյան նարատոլոգիական վերլուծության
մեթոդաբանական տարբեր սկզբունքներ ու եղանակներ,

11. կիրառելու նարատոլոգիական վերլուծության սկզբունքները ժամանակակից և դասական գրական
նյութի քննության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և
սկզբունքներ,
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2. Բ6. կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները հետազոտություն կատարելիս,
3. Բ7. համեմատելու գրական տեքստի քննության տարբեր եղանակներ,
4. Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ընթերցում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 20-21-րդ դարերի գրականագիտական նոր միտումները ։
2.Պատմողական տեքստի կառուցվածքաբանական վերլուծության առաջացման հիմքերը և
նախադրյալները:
2. Նարատոլոգիայի (պատումի կառուցվածքաբանական վերլուծության) հիմնական սկզբունքները
և հասկացությունները:
3. Նարատոլոգիայի հիմնական եզրութաբանությունը և հիմնարար հասկացությունները (սյուժեֆաբուլա, պատմություն-դիսկուրս, հեղինակ-ընթերցող և այլն):
4. Տեսանկյան՝ իբրև նարատոլոգիայի հիմնական հասկացության տարբեր պլանները:
5.Նոր պատմականություն, ռեցերտիվ գեղագիտություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
16. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:
17. Михайлов Н.Н., Теория художественного текста М., 2006.
18. Барт Р., Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: от
структурализма к постструктуализму. М., 2000.
19. Греймас А.-Ж., Структурная семантика: в поисках метода. М., 2004.
20. Женнет Ж., Фигуры. Работы по поэтике: в 2 т. Т. I. М., 1998.

1. 1407/Մ61

2. Ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս-2, գործ-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով
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3. 6 ECTS
կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել ստեղծագործական աշխատանքի
առանձնահատկությունների, գեղարվեստական երևակայության, մտահղացման, նախատիպի
մասին
պատկերացում տալ ստեղծագործական գործընթացի իմացական-ճանաչողական և տեխնիկականկատարողական մակարդակների մասին,
լուսաբանել գեղարվեստական լեզվի և ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանության
առնչությունները,
ցույց տալ անգիտակցականի, ենթագիտակցականի և գիտակցականի կապը ստեղծագործական
գործընթացում:

•

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու և նկարագրելու մարդու ստեղծագործական հոգեբանության և
ստեղծարարության առանձնահատկություները,
2. ճանաչելու և հիմնավորելու ստեղծագործական աշխատանքի և գեղարվեստական
ստեղծագործության կայացման գործընթացի տրամաբանությունը,
3.լուսաբանելու և դասակարգելու ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանական, իմացական,
տեխնիկական և կատաողական մակարդակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու և վերլուծելու գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ հեղինակի
հոգեբանության և մտածողության առանձնահատկությունները,
5. բացատրելու և նկարագրելու ստեղծագործական աշխատանքի ուղիները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. քննարկելու գեղարվեստական ստեղծագործության և ստեղծագործող անհատի բարոյական,
հոգեբանական և ստեղծարար կարողությունները
7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները և առաջարկելու նորերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ,
2. Բ8. արժևորելու գեղարվեստական մտածողության և պատկերավորության տարբեր մակարդակներն ու
միջոցները,
3. Գ3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների քննարկումներ,
4. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ստեղծագործական աշխատանքի առանձնահատկությունները, ստեղծագործական գործընթացի
իմացական-ճանաչողական և տեխնիկական-կատարողական մակարդակները:
2.Ճանաչողական գործընթացում հանճարի և հասարակության, անհատի և օժտվածության
խնդիրները:
3.Ժառանգականության, միջավայրի, կրթության գեղարվեստական վերաիմաստավորումը,
1.

Գեղարվեստական երևակայության, մտածողության, ոգևորության դերը ստեղծագործական
աշխատանքում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Բերգսոն Ա., Մետաֆիզիկայի ներածություն. Ստեղծարար էվոլյուցիա, Եր., 2003:
2.Բեքմեզյան Ա., Տողամիջյան ընթերցումներ, Եր., 2016.
3.Մաթևոսյան Վ., Մարտիրոս Սարյանի էսթետիկական հայացքները, Եր., 1980:
4.Арнаудов В., Психология литературниги творчества, М., 1979.
5.Выгодский М., Психология искусства, М., 1983. Ëîòìàí Þ. Ì., Àíàëèç ïîýòè÷åñêîãî òåêñòà, Ë., 1972.

1. 1407/Մ09

2. Ակնարկներ էսթետիկական մտքի պատմության

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.2, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել գեղագիտական մտքի կարորագույն փուլերի, գեղագիտական
մտքի զարգացման գործում նշանավոր գրողների և փիլիսոփաների կատարած դերի մասին,
ներկայացնել գեղագիտական մտքի պատմության մեջ առանցքային նշանակություն ունեցող
փիլիսոփայական և գեղագիտական երկերը,
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•

ցույց տալ այն փիլիսոփայական նախադրյալները, որոնք հանգեցրել են այս կամ այն
գեղարվեստական ուղղության (օր՝ բարոկկոյի, կլասիցիզմի, ռոմանտիզմի, էկզիստենցիալիզմի և
այլնի) ձևավորմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու էսթետիկական մտքի զարգացման հիմնական փուլերը, դրանց
առանձնահատկությունները,
2. մատնանշելու էսթետիկական մտքի պատմության մեջ կարևորագույն դեր խաղացած
փիլիսոփաների, գրողների երկերը,
3. հիմնավորելու այս կամ այն գեղագիտական ուղղության առաջացման նախադրյալները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գնահատելու գեղագիտական հիմնական ուսմունքների և ուղղությունների
առանձնահատկությունները,
1. վերլուծելու փիլիսոփայական կամ գեղագիտական նշանավոր երկերի հիմնական
դրույթները,
2.
հակադրելու /համադրելու հայ և համաշխարհային գրականության մեջ տարբեր
ուսմունքների ազդեցությունների և դրսևորումների ձևերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ
պատրաստելիս,
4. ընտրելու գրական երկերի վերլուծության նոր եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Ա3. լուսաբանելու գեղագիտական ուսմունքների և կատեգորիաների դասակարգման և զարգացման
օրինաչափությունները,
2. Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները,

3. Բ1. կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական քննադատության
բնագավառներում,
4. Բ5. ընդհանրացնելու համաշխարհային գրականության զարգացման օրինաչափությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեսական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների քննարկումներ,
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4. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցերի
միավորների քայլն է 0.5:
2.2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ըստ ներկայացրած ռեֆերատի՝ առավելագույնը 5
միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
3.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը
1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Բարոկկոյի և կլասիցիզմի ձևավորման գեղագիտական հիմնական նախադրյալները:
Լուսավորական գեղագիտության առանձնահատկությունները (Վոլտեր, Ռուսսո, Գյոթե, Շիլլեր):
Գոյաբանական փիլիսոփայությունն ընդդեմ դասական գեղագիտության (Կիերկեգոր, Շոպենհաուեր,
Նիցշե):
Էկզիստենցիալիստական փիլիսոփայության առանձնահատկությունները (Հայդեգեր, Յասպերս):
Էկզիստենցիալիզմը իբրև փիլիսոփայական գրականություն (Սարտր, Կամյու):

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дзикевич С. А., Эстетика. Начала классических теории, Учебное пособие для вузов, Фонд “Мир”,
2011.
2. Андреева И. С., Гулыга А. В., Шопенгауер, М., 2003.
3. Фролов И. Т., Экзистенциализм // Введение в философию, М., 2003.
4. Юровская Э. П., Ж.-П. Сартр. Жизнь – философия – творчество, СПб, 2006.
5. Фалев Е. В., Герменевтика Мартина Хайдеггера, СПб, 2008.

1.1407/Մ20

2. Միֆի դրսևորումները 20-րդ դարի գրականության մեջ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի գրականության մեջ միֆի դրսևորման
առանձնահատկությունները,
համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել միֆ և գրականություն փախհարաբերության վերաբերյալ
տարբեր դարաշրջաններում,
ներկայացնել միֆապոետիկայի սկզբունքները և հիմնական դրույթները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու 20-րդ դ. գրականության հիմնական առանձնահատկությունները,
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2. ճանաչելու և հիմնավորելու միֆամտածողության յուրահատկությունները,
3. լուսաբանելու գրականագիտական վերլուծությունների օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու միֆ և առասպել հասկացությունները,
5. վերլուծելու 20-րդ դարի գրական տեքստերը նեոմիֆոլոգիզմի տեսության միջոցով,
6. լուսաբանելու գեղարվեստական ստեղծագործության ընթերցման նոր մոտեցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները և առաջարկելու նորերը,
8. քննարկելու գեղարվեստական ձևերի զարգացման միտումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.
3.

Ա2. դասակարգելու գրականագիտության ժամանակակից ուղղությունների մեթոդաբանական
եղանակները և սկզբունքները,
Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ:
Բ7. համեմատելու գրական տեքստի և գրական ստեղծագործության քննությունները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների քննարկումներ,
4. գործնական պարապմունքներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
▪ 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միֆի սահմանման և մեկնաբանման սկզբունքների տեսական գրականության մեջ:
2. Միֆ և բանահյուսություն, միֆ և արքետիպ, միֆ և ծես հասկացությունները:
3. Նեոմիֆոլոգիզմի տեսության դրույթները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Мифы народов мира, Т. 1. М., 1991, Т. 2, М. 1992.
2. Мелетинский Е. М., Поэтика мифа, М., 1976.
3. Лосев А. Ф., Философия, мифология, культура, М. 1991.
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4. Բեքմեզյան Ա.,Միֆի դրսևորման առանձնահատկություները ժամանակակից հայ արձակում,
2007.
5. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016.
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