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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է
Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա ու հեռակա ուսուցմամբ
բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։
2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքի
ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և
այլն։
3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:

2. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԾԱՎԱԼԸ
4. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունն 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։
5. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրինը` 120, 90 և 60 կրեդիտ:
6. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ) և 1 տարի
(2 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:
7. 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 պարապմունքներ, 1 շաբաթ ինքնուրույն
աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
8. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ), 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 3 շաբաթ
լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ
քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
9. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների
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ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական
համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու
կարգի»:
10. 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:

3. ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
11. ԵՊՀ կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև առանձին դասընթացներ կրթական ծրագրեր
իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհրդի
որոշմամբ և ուսումնական գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել
առցանց եղանակով:
12. Արտակարգ և ֆորսմաժորային իրավիճակներում (եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային աղետ և այլն) կրթության
շարունակականությունն ապահովելու համար ԵՊՀ-ում գործող բոլոր կրթական ծրագրերը
ռեկտորի հրամանով կարող են իրականացվել առցանց եղանակով:
13. Առցանց ուսուցման մասնակիցները (սովորողները, դասավանդողները) ունեն նույն իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ առդեմ ուսուցման դեպքում:
14. Առցանց և առդեմ եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը և
կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնական և համապատասխանեն դասընթացի պլանին:
15. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումն ու վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և
զարգացման վարչությունը:
16. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ դասընթացները պետք է հասանելի լինեն
Ուսուցման կառավարման համակարգում (այսուհետև՝ ՈՒԿՀ):
17. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ ՈՒԿՀ հարթակում յուրաքանչյուր ուսանողի համար ստեղծվում է անհատական էջ, որտեղ նրան հասանելի են տվյալ կիսամյակի ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր դասընթացները, դասընթացներին վերաբերող
ուսումնամեթոդական նյութերը, ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը և այլ անհրաժեշտ
տեղեկատվություն:
18. Կրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր ստորաբաժանումների (ֆակուլտետ, ինստիտուտ,
կենտրոն) պատասխանատուները յուրաքանչյուր ուսումնական կիսամյակի մեկնարկից
առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ՈՒԿՀ են մուտքագրում դասընթացների անվանումները, դրանք
դասավանդող դասախոսների և ուսանողների տվյալները (անուն, ազգանուն, էլ. հասցե,
լուսանկար և այլն):
19. ՈՒԿՀ առցանց հարթակում դասընթացը վարողը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը, տրամադրում դասընթացի ծրագիրը և էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, ըստ
անհրաժեշտության՝ կազմակերպում խորհրդատվություններ:
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20. Ուսանողներին պաշտոնական միջոցներով (էլեկտրոնային փոստի կամ էլեկտրոնային կապի
այլ միջոցներով) տրվում է տեխնիկական աջակցություն:
21. Առցանց քննություններն իրականացվում են բացառապես ՈՒԿՀ համապատասխան հարթակում:
22. Առցանց դասերի, ընթացիկ գնահատումների և քննությունների ողջ ընթացքում ուսանողի և
դասախոսի տեսախցիկների միացված լինելը պարտադիր է:

4. ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

23. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
24. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն
ընտրում է երկուսը:
25. Մասնագիտական կառուցամասում կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 5-7-րդ
կիսամյակներում:
26. 6-7-րդ կիսամյակներում (հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 8-9-րդ) նախատեսվում է 15 կրեդիտ
աշխատածավալով «շարժունության պատուհան», ինչը

հնարավորություն է տալիս ուսա-

նողներին կրթական ծրագրի ղեկավարի համաձայնությամբ ընտրելու դասընթացների
կազմը ինչպես բակալավրի հարակից կրթական ծրագրերի դասընթացների, այնպես էլ այլ
բուհերի կողմից առաջարկվող դասընթացների ցանկից:
27. Մագիստրոսի՝ 120 կամ 90 կրեդիտ աշխատածավալով կրթական ծրագրի կամընտրական
դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, իսկ 60
կրեդիտի դեպքում՝ ընդհանուր դասընթացների կրթամասում:
28. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումում (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն), և արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են Ուսումնամեթոդական վարչություն:
29. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: 90 ECTS կրեդիտատարությամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի
կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է

1-ին կի-

սամյակում՝ մինչև նոյեմբերի 30-ը:
30. Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում:
31. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը,
եթե դրանում ընդգրկված չեն սահմանված նորմերով նախատեսված բավարար թվով
ուսանողներ:

5. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
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32. Հետազոտական աշխատանքը նախատեսված է տվյալ դասընթացի շրջանակում հետազոտություն կատարելու և ներկայացնելու համար: Այն նպատակ ունի խթանելու ուսանողի
անհատական կամ խմբային հետազոտություն կատարելու ունակությունները և նպաստելու
նրա մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը: Հետազոտական աշխատանքն
իրականացվում է դասընթացի տեսական կամ գործնական պարապմունքների համար
նախատեսված ժամերին և ենթադրում է դասավանդող դասախոսի խորհրդատվություն:
33. Հետազոտական աշխատանք պարունակող մասնագիտական դասընթացների ցանկը սահմանում է ծրագրի ղեկավարը, և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ,
կենտրոն) գիտական խորհուրդը: Հաստատումից հետո այն ներառվում է համապատասխան
կրթական ծրագրի մասնագրում։ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում այդ
դասընթացները նվազագույնը երկուսն են, իսկ առավելագույնը` վեցը։
34. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասընթացներում: Հետազոտական աշխատանքը մասնագիտական ոլորտին առնչվող, կիրառական կամ տեսական նշանակություն ունեցող և գործնական խնդիրների լուծմանը միտված ինքնուրույն
անհատական կամ խմբային հետազոտություն է: Այն անմիջականորեն առնչվում է տվյալ
մասնագիտական դասընթացի առարկային և խնդիրներին:
35. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների խմբի (առավելագույնը՝ 4 ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի ընդհանուր ղեկավարությամբ:
36. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական ժամանակակից
մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները վերլուծվում են, և
արվում է համապատասխան եզրակացություն1:
37. Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի արդյունքը հաշվի է
առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում՝ որպես երկու ընթացիկ
քննություններից մեկի գնահատական, որը սահմանվում է ըստ Աղյուսակ 2-ի կամ Աղյուսակ
3-ի։ Հետազոտական աշխատանքը գնահատվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ
խմբային աշխատանքների կատարման արդյունքում: Վերջինիս դեպքում գնահատումն
իրականացվում է դասախոսի կողմից ընտրված գնահատման մեթոդաբանությամբ2:
38. Հետազոտական աշխատանքի գնահատումը դասընթացը վարող դասախոսի հայեցողությամբ կարող է իրականացվել այլ դասախոսների մասնակցությամբ:
39. Հետազոտական աշխատանքը գնահատելու համար ուսանողի կողմից այն բանավոր
ներկայացնելը պարտադիր է:
40. Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական ծրագրում
կարող են իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում`
սկսած 1-ին կիսամյակից։

1

Հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքի և բաղադրիչների մասին տե՛ս «ԵՊՀ բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի
կատարման կարգի» 8-րդ կետը։
2
Դասընթացի հետազոտական բաղադրիչի գնահատման չափանիշների և համամասնության մասին տե՛ս
«ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգի» 11-րդ կետը։
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41. Խմբային հետազոտական աշխատանք կատարելու դեպքում խմբերի կազմը հաստատվում է
դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետազոտական աշխատանքի թեմաները դասախոսի կողմից հանձնարարվում են մինչև տվյալ
կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետազոտական աշխատանքը դասախոսին ներկայացվում է տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ դասախոսի հայեցողությամբ և նրա
կողմից սահմանված ժամկետում:

6. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
6.1. Գնահատման համակարգի հիմնադրույթները
42. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման
բազմագործոն համակարգը, որի հիմնական նպատակներն են՝
1. կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,
2. ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
43. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
1. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների յուրացման գնահատում կիսամյակի ընթացքում (2 ընթացիկ քննություն),
2. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) առանձին թեմաների ընթացիկ ստուգումներ
կիսամյակի ընթացքում,
3.

ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն առաջադրանքների կատարման և յուրացման
ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ինքնուրույն աշխատանք),

4. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն և/կամ խմբային հետազոտական աշխատանքի3
կատարման գնահատում կիսամյակի ընթացքում (հետազոտական աշխատանք, որը
փոխարինում է ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին),
5. դասընթացին մասնակցության գնահատում (մասնակցություն)4,
6. ամբողջ դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում,
որը ենթադրում է դասընթացի համար սահմանված կրթական վերջնադյունքների
ձեռքբերման մակարդակի գնահատում:
44. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և
հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և
կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացները, ըստ գնահատման ձևի, բաժանվում են 4
խմբի՝
1. եզրափակիչ գնահատումով,
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,
3
4

Միայն այն դեպքում, եթե դասընթացը ներառում է հետազոտական բաղադրիչ:
Մասնակցության գնահատման սանդղակը ներկայացված է Աղյուսակ 5-ում:
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4. ստուգարքային:
45. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 20միավորանոց սանդղակը:
46. Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: Գնահատման սանդղակը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 1.
Գնահատման արդյունարար
միավորը
18-20

«Գերազանց»

14-17

«Լավ»

10-13

«Բավարար»

0-9

6.2.

Գնահատականը

«Անբավարար»

Դասընթացի գնահատումը

47. Դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները (արտահայտված տոկոսներով) ընտրում է դասավանդող դասախոսը՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման, ուսումնառության ձևերից ու ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից,
և հաստատում է ամբիոնը: Գնահատումների և քննությունների անցկացման ձևերը նշվում են
տվյալ կրթական ծրագրի մասնագրում՝ դասընթացի համառոտագրում:
48. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են 2 ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ,
ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն մեկն ընտրում է դասավանդող
դասախոսը:

Աղյուսակ 2.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող
միավորները

Գնահատման

2 ընթացիկ

բաղադրիչը

քննություն

Ընթացիկ
ստուգում
(ներ)

Ինքնուրույն

Մասնակ-

աշխատանք

ցություն

0-30 %

0-15 %

Եզրափակիչ
քննություն

Գնահատման
բաղադրիչի

30-40 %

0-30 %

կշիռը
10

35-45 %

Հատկացվող
առավելագույն

6-8

0-6

0-6

0-3

7-9

միավորը

49. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականն առանձին բաղադրիչներից (2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք,
մասնակցություն, եզրափակիչ քննություն) ստացված միավորների գումարն է:
50. Առանց եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթացները:
51. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են
2 ընթացիկ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, ինքնուրույն
աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող դասախոսը:

Աղյուսակ 3.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող միավորները

Գնահատման
բաղադրիչը

2 ընթա-

Ընթացիկ

ցիկ

ստուգում

քննություն

(ներ)

35-45 %

7-9

Ինքնուրույն

Մասնակ-

աշխատանք

ցություն

0-40 %

0-40 %

0-15 %

0-8

0-8

0-3

Գնահատման
բաղադրիչի
կշիռը
Հատկացվող
առավելագույն
միավորը
52. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ
մասնագիտական դասընթացները:
53. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր
բաղադրիչ է եզրափակիչ քննությունը, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ,
ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող
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դասախոսը:
Աղյուսակ 4.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները
և հատկացվող միավորները
Եզրափա-

Գնահատման

Ընթացիկ

Ինքնուրույն

Մասնակցու-

բաղադրիչը

ստուգում(ներ)

աշխատանք

թյուն

0-40 %

0-40 %

0-15 %

35-45 %

0-8

0-8

0-3

7-9

կիչ
քննություն

Գնահատման
բաղադրիչի
կշիռը
Հատկացվող
առավելագույն
միավորը
54. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը առանձին բաղադրիչներից

(2

ընթացիկ

քննություն,

ընթացիկ

ստուգում(ներ),

ինքնուրույն

աշխատանք,

մասնակցություն) ստացված միավորների գումարն է:

Աղյուսակ 5.
Դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատման սանդղակի օրինակ
Մասնակցության
տոկոսը (%)

Հատկացվող
միավորը

91-100 %

3

81-90 %

2

71-80 %

1

 70 %

0

55. Լաբորատոր աշխատանք ներառող դասընթացի ընթացիկ քննություններին ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 70 % կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ
քննություններին, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
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56. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
57. Կիսամյակում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների թիվը չի կարող գերազանցել
հինգը:
58. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:

6.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
59. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է
գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման
մեթոդների ու չափանիշների մասին։
60. Կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումները (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է ուսումնական
գծով

պրոռեկտորը։

Հաստատված

Ուսումնամեթոդական

վարչություն,

ժամանակացույցի
իսկ

մեկ

ուսանողներին

օրինակը

հանձնվում

տեղեկացվում

է

է

նրանց

համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
61. Ընթացիկ քննություններն իրականացվում են առկա ուսուցման համակարգում՝ ուսումնական
կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 6-7-րդ և
11-12-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
62. Եզրափակիչ քննություններն առկա ուսուցման համակարգում անցկացվում են կիսամյակային
քննաշրջաններում` 18-20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 13-16-րդ
շաբաթներում:
63. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը
դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության ավարտին
հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
64. Ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների, ինքնուրույն աշխատանքի, ստուգարքների և եզրափակիչ քննությունների գնահատական(ներ)ը 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
կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն)
ղեկավարին: Առցանց եղանակով իրականացվող քննության դեպքում գրավոր դիմումն
ուղարկվում է էլեկտրոնային փոստով:
65. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի
տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է հետևեն քննական տետրում ներկայացված
պահանջներին։
66. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր
նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-ի): Եթե եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունների և մյուս բաղադրիչների
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գնահատումից հետո ուսանողի արդյունարար միավորը 10 կամ բարձր է, ապա ուսանողն
իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար նաև լուծարքային
շրջանին չներկայանալու, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 10 կամ բարձր միավորը:
67. Տեղեկագրերը սկանավորելուց անմիջապես հետո ուսանողի գնահատականը ուղարկվում է
նրա համալսարանական էլեկտրոնային փոստին, որը համարվում է պաշտոնական
տեղեկացում: Ուսանողը պարտավոր է ամեն օր ստուգել համալսարանական իր էլեկտրոնային փոստը: Որևէ անճշտություն նկատելու դեպքում ուսանողը կարող է գրավոր
բողոքարկել` դիմելով կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ,
ինստիտուտ,

կենտրոն)

ղեկավարին,

բայց

ոչ

ուշ,

քան

գնահատականի

մասին

պաշտոնական տեղեկացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հակառակ
դեպքում ուսանողի դիմումին ընթացք չի տրվում, և գնահատականը մնում է անփոփոխ: Եթե
ուսանողը վատառողջ է, ապա դիմումը սահմանված ժամկետում նրա փոխարեն կարող է
ներկայացնել լիազորված անձը:
68. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան
հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ:

6.4.

Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը

69. Ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման
որոշակի ժամանակահատվածի կամ ամբողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր
քննաշրջանից հետո գրանցվում են նրա ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ մոդուլների և
կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի
ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։ Տեղեկագիրը հասանելի է ՈՒԿՀ-ում:
70. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար
ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն
ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական
ցուցանիշները`
0. գումարային կրեդիտներ,
1. գնահատված կրեդիտներ,
2. վարկանիշային միավորներ,
3. միջին որակական գնահատական։
71. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու
նպատակով ուսանողի կուտակած կրեդիտների գումարն է։
72. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային
միավորներով.
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¶Î 

 Îñ»¹Çï

:

73. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների
(մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների
գումարն է.
ìØ 

 Îñ»¹Çï

¶ ³ñ¹

,

որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
74. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների
գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶ 
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75. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված
առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի
համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

7. ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄԸ
76. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (10 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ
դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։
77. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձնում չի
թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի գնահատման արդյունարար
դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար
սահմանված առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
78. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի ընթացիկ քննություններին չներկայացած
ուսանողը կարող է դրանք հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:
79. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական
նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման
շրջանում ընթացիկ քննություններին մասնակցում է առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝
մեկին կամ երկուսին)՝ ընթացիկ քննությունների համար սահմանված առավելագույն
միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
80. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչների
վերահանձնում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
15

81. Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման և առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացների համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից
կիսամյակի ընթացքում 0 միավոր ստացած ուսանողը զրկվում է դրական արդյունարար
գնահատական ստանալու հնարավորությունից, իսկ տվյալ դասընթացը համարվում է
առարկայական պարտք:
82.

Դասընթացի համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0 միավոր
ստացած ուսանողը կարող է մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը վճարովի
հիմունքներով կրկնել դասընթացը և հանձնել քննությունները, եթե առարկայական
պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12 կրեդիտը5:

83. Ստուգարքային դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:
84. Ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույցը հաստատում է ԵՊՀ ռեկտորը:
Ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական
հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։
85. Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 10
միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան
դիմաց նշվում է նոր միավորը:
86. Կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո եթե առաջացած
առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա համաձայն
սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ ՀՀ ՊՆ կամ այլ ուժային կառույցների
պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել մինչև
ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը՝ վճարովի հիմունքներով վերահանձնելով
դասընթացները ևս 2 անգամ:
87. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար
առաջադիմություն ունեցող ուսանողի` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ հրամանը
տրվում

է

կիսամյակի

քննաշրջանի

ակադեմիական

պարտքերի

վերահանձնման

արդյունքների ամփոփումից հետո, ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
88. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը թույլատրված, բայց չներկայացած կամ
«անբավարար» գնահատված ուսանողը կարող է պաշտպանել ավարտական աշխատանքը
(նույն՝ նախկինում հաստատված կամ նոր հաստատված թեմայով) հաջորդ ուսումնական
տարիներին:
89. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականն ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝
համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:
90. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից
ակադեմիական
վերականգնումից

անբավարար
հետո

առաջադիմության

կարող

է

շարունակել

պատճառով:
նախկինում

Հեռացված

ուսանողը

հաստատված

թեմայով

մագիստրոսական թեզը:

5

Տե՛ս «Մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտքերի վերահանձնման ընթացակարգը»:
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8. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
91. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների
գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
92. 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:
93. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի
ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր
մասնագիտական գիտելիքները:
94. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական հմտությունները:
95. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան
կրթական ծրագրով:
96. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից՝
պրակտիկայի

ծրագրի

և

ժամանակացույցի

համաձայն,

համապատասխան

մաս-

նագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
97. Որոշ հանգամանքներում (արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն, համաճարակ և
այլն) ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության, կարող է կազմակերպվել
առցանց եղանակով:
98. Բակալավրիատում մասնագիտական պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է
ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք ու բնութագիր: Օրագիրը կցվում է
ուսանողի անձնական գործին:
99. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողն ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝
աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
100. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» նշում
է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է առաջադրանքները:

9. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ
101. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման
նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:
102. Կրթական ծրագրի ղեկավարին ընտրում և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ,
ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը, և հրամանագրում է ռեկտորը:
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103. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով
հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը:
104. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է
ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային և ոլորտային
(առկայության

դեպքում)

շրջանակների

և

աշխատաշուկայի

պահանջներին

համապատասխան:
105. Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ծանոթ լինի գնահատման ժամանակակից մեթոդներին, համապատասխան օրենսդրական փաստաթղթերին:
106.Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ
շահակիցների:
107. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
108.Կրթական ծրագրի ղեկավարը ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն)
ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
109.Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ունենա գիտական աստիճան:
110. Կրթական ծրագիրն իրականացնող դասախոսական կազմը համաձայնեցվում է կրթական
ծրագրի ղեկավարի հետ:
111. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից
ավելի կրթական ծրագրեր:
112. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և հատկապես ուսանողներին առնչվող
կանոնակարգերին ու կարգերին (ԵՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ,
ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կարգ, ԵՊՀ ներքին կարգապահական կանոններ և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
113. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուղղորդում է ուսանողներին կամընտրական և հարակից
դասընթացների ընտրության հարցում:
114. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման

(ֆակուլտետ,

ինստիտուտ,

կենտրոն)

գիտական

խորհուրդը

լսում

և

գնահատում է կրթական ծրագրերի ղեկավարների հաշվետվությունները:

10. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔԸ
115. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների
տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
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116. 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.
1. առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը,
2. կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի
շեմային

պահանջները,

վերջնարդյունքները,

ծրագրի

կրթությունը

նպատակները
շարունակելու

և

նախանշված

կրթական

հնարավորությունները,

ծրագրի

ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
3. կրթական ծրագրի առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը
և նույնացման թվանիշը, ուսումնական կիսամյակը, դասընթացին հատկացված
կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակները՝ ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական ու ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու
չափանիշները:

11. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ
117. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող հիմնական փաստաթղթերի փաթեթն է:
118. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի.
1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրած ընդունելության դիմում-հայտը,
2. ավարտական փաստաթղթի բնօրինակը (ատեստատ կամ դիպլոմն իր միջուկով), 3x4
չափսի մեկ լուսանկար, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը, ընդունելության

գրավոր

քննության

գնահատականը

հիմնավորող

փաստաթղթի

բնօրինակը և արտոնությամբ ընդունվելու դեպքում այդ արտոնությունը հավաստող
համապատասխան փաստաթղթերի պատճենները: Այս փաստաթղթերը համալսարան
ընդունված դիմորդը ներկայացնում է դեկանատ` դասերը փաստացի սկսվելուց հետո
առաջին շաբաթվա ընթացքում,
3. համալսարանի ու ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,
4. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
119. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի.
1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրված դիմում-հայտը, 3x4 չափսի մեկ լուսանկար, բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա
հավելվածի, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի, զինվորական գրքույկի
(առկայության դեպքում) պատճենները,
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2. համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,
3. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
120. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ,
ներառյալ շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման
հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
121. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական
էլեկտրոնային քարտում կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) դեկանատի կողմից լրամշակվում են ուսանողի անձնական
տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները
քննաշրջանից հետո, իսկ ուսումնական էլեկտրոնային քարտը ուստարին ավարտվելուց
հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

12. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
122. Սույն կարգն ուժի մեջ է մտնում 2022 թ. սեպտեմբերի 1-ից և տարածվում է 2022/2023
ուստարում և դրանից հետո ԵՊՀ ընդունված ուսանողների վրա:
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Աստվածաբության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է
ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Աստվածաբություն»
2. «Կրոնագիտություն»
3. «Կրոնական զբոսաշրջություն»

«ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և

Աստվածաբանություն 022104.01.6

մասնագիտության թվանիշը
2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական

2018/2019

տարին
6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը առկա ուսուցման համակարգում կատարվում է համաձայն
«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
ընդունելության

(ըստ

բակալավրի

կրթական

ծրագրի)

կարգի»,

ՀՀ

կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի № 597 –Ն)։
Ընդունելությունը հեռակա ուսուցման համակարգում կատարվում է համաձայն
«ՀՀ

պետական

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների հեռակա

ուսուցման ընդունելության կանոնների» (ՀՀ ԿԳՆ նախարարի № 753-Ն հրաման,
վերահաստատվում է ամեն տարի)։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


պատրաստել

«Աստվածաբանության»

մասնագիտությամբ

հիմնարար

գիտելիքներ, տեսական բարձր պատրաստվածություն, գիտահետազոտական
աշխատանք

կատարելու

կարողություն

և

հմտություններ

ունեցող

մասնագետներ,


համադրել

աստվածաբանության

տեսական,
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պատմական

և

կիրառական

ժառանգությունը,



վերլուծել աստվածաբանական գիտությունների ներկա վիճակը ու նրանց տեղը
ժամանակակից

իրադրության

դրսևորումների

նշանակությունը

մեջ.

հետազոտել

ժամանակակից

աստվածաբանական
աշխարհում:

Կիրառել

աստվածաբանական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների շրջանակներում,
գիտությունների երկխոսության համատեքստում

առաջադրել աստվածաբա-

նության զարգացման առավել հիմնավոր ուղղություններ,



պատրաստել

աստվածաբանության

նպաստավոր

պայմաններ

և

որակյալ

խթանող

մասնագետներ՝

մեխանիզմներ՝

ստեղծելով

ուսումնառության,

դասավանդման և գնահատման գործընթացների էական բարելավման համար,



հնարավորություն

տալ

ուսանողին

զբաղվելու

գիտական

գործունեությամբ՝

տրամադրելով ժամանակակից պահանջները բավարարող ճկուն ուսումնական
ծրագրեր:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ծրագրի ավարտին ուսանողները ձեռք կբերեն հետևյալ կարողությունները և
վերջնարդյունքները. վերհանում:

Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը,
ձևակերպել հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը,
լուսաբանել Արևմտյան և Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի
դարաշրջանում, սահմանել քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման
ընթացքը:
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի
գրքերի մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի
մատենագրական ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության
խնդիրներին, մեթոդներին, ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը,
տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն ու կիրառմանը և աստվածաբանական
վերլուծությանը:
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության,
համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Ա6. Սահմանել բարոյական աստվածաբանության սկզբունքները և ներկայացնել
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հասարակության մեջ դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը:
Ա7. Ծանոթանալ հայ միջնադարյան մշակույթի ուղղություններին, լուսաբանել
դրանց առանձնահատկությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել
հասարակագիտական, միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության
շրջանակներում:
Բ3. Աստվածաշնչագիտության բնագավառում իրականացնել բնագրագիտական,
բանասիրական և աստվածաբանական մեկնողական աշխատանք՝ մասնավորաբար
Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության հետազոտման ուղղությամբ:
Բ4. Որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել գիտահետազոտական
աշխատանքներ եկեղեցական հայրերի ժառանգության, հայոց կանոնական
իրավունքին վերաբերող բնագրերի շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Բ6. Լուսաբանել հայոց տոնածիսական համակարգը, տոնի հիմքում ընկած
աստվածաբանական խորին խորհուրդը:
Բ7. Ներկայացնել մատենագրական ժառանգության մեջ կիրառվող տոմարական
հաշվումների հիմնական առանձնահատկությունները, կատարել տոմարական ճիշտ
հաշվարկներ, ընդգծել կանոնագրքի էական նշանակությունը հայոց մեջ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
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Ուսանողների ուսումնառության արդյունքները գնահատվում են ըստ
դասընթացների հետևյալ ձևերի համար սահմանված համապատասխան
չափանիշների.
•եզրափակիչ գնահատումով,
•առանցեզրափակիչ գնահատման,
•առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,
• ստուգարքային:
Լեզվական դասընթացների դեպքում գնահատվում են գրավորների հիման վրա:
Ծրագրի ընթացքում և ավարտին ուսանողները պաշտպանության են ներկայացնում
ավարտական աշխատանքներ:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Աստվածաբանություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
հանրապետության

բուհերում,

գիտահետազոտական

ինստիտուտներում,

դպրոցներում և մի շարք այլ հաստատություններում:

Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանում


Գիտաշխատող.

Գիտահետազոտական ինստիտուտներ
 Լաբորանտ
 գիտաշխատող։

Բուհերում
 Աստվածաբանության,

Հայ

եկեղեցու

պատմության

և

Կրոնների

պատմության

դասախոսներ

 Վարչական աշխատողներ
Դպրոցներում
Հայ եկեղեցու պատմության և կրոնների պատմության ուսուցիչներ

Եկեղեցական հաստատություններ
 Վարչական աշխատող
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետը, ՀՀ բուհերը, ՀՀ
ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը, Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանը, ավագ և միջին դպրոցները։

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Կրթական ծրագրով սահմանված վերջնարդյունքների ձեռքբերումը դյուրացնելու
նպատակով ուսանողներին կտրամադրվեն տպագիր և էլեկտրոնային նյութեր,
ֆակուլտետի

համապատասխան

տեխնիկայով

հագեցած

լսարաններում

կցուցադրվեն տեսաձայնային նյութեր ու ֆիլմեր:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
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«Աստվածաբանություն» բակալավրի ծրագիրը մշակելիս որպես գլխավոր
կողմնորոշիչ ու չափանիշ են ընդունվել հայերի ազգային և եկեղեցական արժեքներն
ու շահերը, Քրիստոնեական Եկեղեցու ավանդույթներն ու ժառանգությունը,
աշխարհի աստվածաբանների տեսական և մեթոդաբանական ձեռքբերումները։
Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ որակավորումների
ազգային շրջանակի 6-րդ աստիճանի համար ներկայացված բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի
ապահովման կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման
ղեկավար ձեռնարկ»-ը, «Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների
լրացման ուղեցույց»-ը, «Արդյունահեն դասընթացների և կրթական ծրագրերի մշակում,
դասախոսի

ձեռնարկ»-ը

(հեղ.՝

Ա.

Բուդաղյան,

Ա.

Գրիգորյան)

և

այլ

նյութեր:

«Աստվածաբանություն» բակալավրի ծրագիրը մշակելիս որոշակիորեն հաշվի են առնվել
օտարերկրյա բուհերի համանման ծրագրեր:


Biosciences 2007. The Quality Assurance Agency for Higher Education 2007, UK;



Middlex University. BSc Biosciences Programme Specification, 2008-2009;



Recommendations. European Parliament Council. Recommendation of the European Parliament

and the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications ramework for
lifelong learning (Text with EEA relevance) (2008/C 111/01);

The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Պետք է նկատի ունենալ, որ ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական
բնութագրերի համառոտ նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները,
որոնք ձեռք կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի
ծրագրի ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։ Ծրագրի վերաբերյալ
լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների տեղեկագրքում։
18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական համակազմին
ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 մասնագիտական մանկավարժական գիտելիքների և հմտություննների լիարժեք
տիրապետում (ըստ հաստատված առարկայական ծրագրի),

նյութի պարզ և

հասկանալի մատուցում, դասավանդման գործընթացում նորարական և ինտերակտիվ
մեթոդների կիրառում,


ուսանողների

հետ

հաղորդակցման

ունակություն,

մասնագիտական

հմտությունների, վերլուծական մտածողության և ինքնուրույնության զարգացում,
 առարկայական ծրագրեր, հավելյալ օժանդակ նյութեր մշակելու հմտություններ և
ըստ

ուսումնական

գործընթացի

ժամանակացույցի՝

դրանք

իրականացնելու

պատասխանատվություն:
Հետազոտական
 «Աստվածաբանության

և

հայ

եկեղեցու
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պատմության»

և

դրան հարակից

ոլորտներում

հետազոտական

(տպագրված

հոդվածներ,

աշխատանքներ
միջազգային

կատարելու

հմտություններ

գիտաժողովներում

զեկույցներ,

դրամաշնորհներ),
 հետազոտական մեթոդների իմացություն, գիտական նորույթների վերաբերյալ
տեղեկատվության հավաքում և վերլուծում, հետազոտական աշխատանքի արդյունքի
և

արդիականության

ուսումնական

կանխատեսում,

գործընթացում,

ստացված

ուսանողների

արդյունքների

ներգրավում

օգտագործում

գիտահետազոտական

աշխատանքներում,
 «Աստվածաբանության

և

հայ

եկեղեցու

պատմության»

և

դրան հարակից

մասնագիտական ոլորտներում ավարտական աշխատանքներ, մագիստրոսական
թեզեր, ուսանողական գիտական աշխատանքներ և ատենախոսական աշխատանքներ
ղեկավարելու կարողություններ:
Հաղորդակցման
 հայերենի գերազանց իմացություն, հստակ բանավոր և գրավոր խոսքի, առնվազն մեկ
օտար լեզվի տիրապետում (անգլերենի A2 կամ B1 մակարդակին համապատասխան),
 հաղորդակցման հմտությունների տիրապետում, միջանձնային հաղորդակցման
մեթոդների կիրառում,
 թիմում աշխատելու, որոշումներ կայացնելու կարողություններ, նախագծեր,
ծրագրեր մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղորդակցման տարբեր
իրավիճակներում համապատասխան որոշումներ կայացնելու ունակություն:
ՏՀՏ կիրառություն
 «Կրոնական զբոսաշրջության» ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական տարբեր
աղբյուրներից օգտվելու հմտություններ (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական

հոդվածներ),

դրանք

գիտական

աշխատանքում,

դասընթացներում

կիրառելու ունակություն,
 ՏՀՏ‐ների համակողմանի կիրառում՝ գիտական հետազոտություն կատարելու և նոր
գիտելիքներ ձեռք բերելու համար:
Այլ կարողություններ


անհրաժեշտ

ռեսուրսները

գնահատելու

և

ծրագրերը

արդյունավետորեն

իրականացնելու կարողություն,
 ժամանակային ռեսուրսների ծրագրման և կառավարման կարողություն:
2. Մասնագիտական կարողություններ
 իրազեկվածություն «Աստվածաբանության և հայ եկեղեցու պատմության» արդի
հիմնախնդիրներին, ձեռքբերումներին, նորագույն մոտեցումներին, զբոսաշրջության և
կրթության ոլորտներում ներդրվող ծրագրերին,
 համագործակցություն օտարերկրյա բուհերի «Աստվածաբանության և հայ եկեղեցու
պատմության»

և

հարակից

մասնագիտական

ստորաբաժանումների

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ (համատեղ գիտական հոդվածներ,
ուսումնական ձեռնարկներ, դասագրքեր),
 «Աստվածաբանության և հայ եկեղեցու պատմության» ոլորտում նոր գաղափարների,
մտահղացումների մշակում՝ հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու և
դրանց

ներդնելու,

ինչպես

նաև

նոր
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համագործակցություններ

հաստատելու

ուղղությամբ,
 մասնագիտական գործունեության ոլորտում օգտագործվող մեթոդների իմացություն,
հայթայթված

տեղեկատվության

վերլուծման,

եզրահանգման

և

մեկնաբանման

հմտություն,
 զբոսաշրջության ոլորտում աշխատելու կանոնների ու պայմանների պահպանում և
ուսանողներին իրազեկում:
3. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
 պատմության կամ հարակից ոլորտներում գիտական աստիճանի առկայություն կամ
դասավանդման փորձի բացակայության դեպքում՝ այդ ոլորտում առնվազն 3 տարվա
աշխատանքային փորձ:
Մանկավարժական փորձ
 առնվազն 2 տարվա մանկավարժական փորձ (ասպիրանտական տարիներին
հատկացված դասաժամեր կամ գործնական աշխատանքների դասավանդման) կամ
առնվազն 3 տարվա պասիվ պրակտիկ գործունեություն,
 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների:
Պրակտիկ աշխատանքի փորձ

 գիտահետազոտական ինստիտուտներում և կենտրոններում, կրթական
հաստատություններում առնվազն 3 տարվա պրակտիկ աշխատանքային փորձ:
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«ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1

Ներկայացնել

Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ

քրիստոնեության

իրադրությունը,

ձևակերպել

մտածողության
հիմնական

ներկա Բ1

սկզբունքները,

նակակից տարաբնույթ խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել

հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ

եկեղեցիների

դարաշրջանում,

փոխհարաբերությունները

սահմանել

Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամամասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

էկումենիզմի

քրիստոնեական

Արևմուտքի

պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2

Տարբերակել
կրոնագիտական,
տեսական

աստվածաբանության, Բ2

վարդապետական
ու

եկեղեցաբանական

կիրառական

Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել

մտքի

պատմական,

հասարակագիտական,

բաղադրիչները,

զուգահեռներ

միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:

միջեկեղեցական

և

անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Ա3

Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը,

Բ3

Աստվածաշնչագիտության բնագավառում իրականացնել

Աստվածաշնչի գրքերի մեկնողական և մեկնաբանական

բնա-գրագիտական,

դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական ժառան-

աստվածաբանական

գությանը,

մասնավորաբար Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության

խնդիրներին,

կանոնագիտության
մեթոդներին,

և

տոմարագիտության

ուղղություններին

ու

դրանց

բանասիրական
մեկնողական

և

աշխատանք՝

հետազոտման ուղղությամբ:

կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն ու
կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
Ա4

Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ- Բ4

Որոշակի

տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների,

գիտահետազո-տական

ընդհանուր

հայրերի ժառանգության, հայոց կանոնական իրավունքին

մանկավարժության,

համակարգչից

օգտվելու,

քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակ-

ղեկավարության

ներքո

աշխատանքներ

վերաբերող բնագրերի շրջանակներում:

ներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու
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իրականացնել
եկեղեցական

վերաբերյալ:
Ա5

Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման Բ5
մեջ,

ծանոթանալ

կատարելու

բնագրագիտական

մեթո-դաբանությանը,

աստվածաբանության

և

մյուս

Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

աշխատանք
վերլուծել

գիտությունների

հարաբերության խնդիրները:
Ա6

Սահմանել բարոյական աստվածաբանության սկզբունքները և Բ6

Լուսաբանել հայոց տոնածիսական համակարգը, տոնի

ներկայացնել

հիմքում ընկած աստվածաբանական խորին խորհուրդը:

հասարակության

մեջ

դրանց

կիրառման

անհրաժեշտությունը:
Ա7

Ծանոթանալ հայ միջնադարյան մշակույթի

Բ7

Ներկայացնել

մատենագրական

ուղղություններին, լուսաբանել դրանց

կիրառվող

առանձնահատկությունները:

առանձնահատկութ-յունները,
ճիշտ

տոմարական

հաշվարկներ,

ժառանգության

հաշվումների

ընդգծել

կատարել

մեջ

հիմնական
տոմարական

կանոնագրքի

էական

նշանակությունը հայոց մեջ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Աշխատել թիմում։

Գ4

Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական
հանրության հետ։

Գ2

Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։

Գ5

Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ,
փաս-տարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը։

Գ3

Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և

Գ6

վերլուծել այն։
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Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

Մոդուլի

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

թվանիշը
Ա

Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

Գ6

1

+

+

+

+

+

+

1705/Բ03

+

+

+

+

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

0708/Բ05
1401/Բ06

+
+

1106/Բ07

+
+
+

+

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2

+
+
+

Ռուսերեն-2

1705/Բ08

+

+

+

Ֆիզդաստիարակություն

2301/Բ09

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1311/Բ10

+

+

+

Ֆիզդաստիարակություն
Ֆիզդաստիարակություն
Բազմամբիոնային առարկաներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Կամընտրական առարկաներ

0002/Բ013

+

+

+

+

+

0002/Բ013

+

+

+

+

+

1602/Բ14

+

+

+

+

+

+

+

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Ռուսերեն-1

1401/Բ01
1106/Բ02

+

+ +

+
+

+
+

+ +

+

Ֆիզդաստիարակություն

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

+

+

+ +
+

+

+

+
+

+ +

+

+

1604/Բ14
1608/Բ14

Թուրքերեն- 1

1803/Բ14

Չինարեն -1

1205/Բ14

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

1602/Բ15

+

+

+

+

+

+

+

Կամընտրական առարկաներ
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

1604/Բ15
1608/Բ15
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Թուրքերեն- 2

1803/Բ15

Չինարեն -2

1205/Բ15

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Ընդհանուր կրթական կառուցամաս / Կամընտրական 4/
1302/Բ01

+

+

+

0708/Բ01

+

+

+

Գործարարության հիմունքներ

1005/Բ01

+

+

+

+

Հոգեբանության հիմունքներ

1306/Բ01

+

+

+

+

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ01

+

+

+

+

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203/Բ01

+

+

+

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

2301/Բ01

Տնտեսագիտության հիմունքներ

1007/Բ 01

+

+

+

+

Տրամաբանության հիմունքներ

1301/Բ01

+

+

+

+

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1202/Բ01

Իրավունքի հիմունքներ

1901/Բ01

+
+

+
+

+

Գրաբար -1

1408/Բ01

+

+

+

+

Դիցաբանության տեսություն և պատմություն

2101/Բ02

+

+

+

+

+

+

Հուդայականություն

2101/Բ03

+

+

+

+

+

+

Հին կտակարանի ներածություն (Հնգամատյան, պատմական

2104/Բ04

+

+

+

+

+

+

+

2102/Բ05

+

+

+

+

+

+

+

Բարոյագիտության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

+

+

+

+
+

+ +
+

+

+
+

+

+

+ + + +
+ +

+
+

Մասնագիտական կառուցամաս /Պարտադիր/
+

+

+

+
+

գրքեր)
Հին կտակարանի ներածություն (Մարգարեական, իմաստության
գրքեր)
Գրաբար -2

+

1408/Բ06

Արևելքի ազգային կրոններ և բուդդայականություն

2101/Բ07

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

2104/Բ08

+

Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն-1

2101/Բ09

Հայոց եկեղեցին վաղ միջնադարում (3-8-րդ դդ.-ում)

2104/Բ10

+

Նոր կտակարանի ներածություն

2104/Բ11

Բարոյական աստվածաբանություն

2104/ Բ12

Իսլամ

2101/ Բ13

Հին հունարեն

1406/ Բ14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
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+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

2104/Բ15

+

+

+

+

+

Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն- 2/ՀԲ/

2101/Բ16

+

+

+

+

+

Հայոց տոմարը և տոնացույցը մինչև 10-րդ դար

2104/Բ17

+

+

+

Հայոց եկեղեցին զարգացած միջնադարում (9-15-րդ դդ.) /ՀԲ/

+

Հայոց եկեղեցու տոներն ու ծեսերը

2104/Բ18

+

Հայոց եկեղեցին ուշ միջնադարում և նոր շրջանում/ՀԲ/

2104/Բ19

+

+

Վարդապետական աստվածաբանություն (Աստված, Ս.

2104/Բ20

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Երրորդութ., Արարչաբանություն)
Հայոց տոմարը և տոնացույցը 11-19-րդ դարերում

2104/Բ21

+

+

+

+

Հայրաբանություն/ՀԲ/

2104/Բ22

+

+

+

+

+

+

Հին կտակարանի մեկնություն/ՀԲ/

2104/Բ23

Հայ եկեղեցին նորագույն շրջանում

2104/Բ24

+

+

Վարդապետական աստվածաբանություն (Փրկագործ.,

2104/Բ25

+

+

Բարոյական աստվածաբանություն

2104/Բ26

+

Նոր կտակարանի մեկնություն

2104/Բ27

Վարդապետական աստվածաբանություն (Ս. Հոգու

2104/Բ28

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Քրիստոսաբանութ., Մարեմաբան.)/ՀԲ/
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

տնօրինությունը և եկեղեցի, Վախճան.)
Կանոնագիտություն

2104/Բ29

Հայ աստվածաբանական մատենագրություն

2104/Բ30

+

+

+

+

+

+

+

+

Մասնագիտական կառուցամաս /Կամընտրական 1/
Աստվածաշնչի հայերեն մեկնությունները

2104/Բ01

+

Հայ միջնադարյան մշակույթի պատմություն

2104/Բ01

+

+

+

+

+

+

Քրիստոնեական Արևմուտքը 20-րդ դարում

2101/Բ01

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

Ֆունդամենտալիզմն արդի աշխարհում

2101/Բ01

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ձեռագրագիտություն և վիմագրություն

2104/Բ01

Մասնագիտական կառուցամաս /Կամընտրական 2/
+

2104/Բ01

+

Արևմտյան և Հայ Եկեղեցու փոխհարաբ. պատմություն

2104/Բ01

+

Կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում

2101/Բ01

+

Սրբապատկերների արվեստը

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Մասնագիտական կառուցամաս /Կամընտրական 3/
+

+

+

Հայ արվեստի աստվածաբանություն

2104/Բ01

+

Մասնագիտական պրակտիկա

2102/Բ00

+

+
+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

«ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(ՊԱՐՏԱԴԻՐ)
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
1.1401/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. Ստուգարքային
6.1-ին՝ աշնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ
2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել
բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն
 գործնական աշխատանք
 սլայդի ցուցադրում
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ,
Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1.1106/Բ02
4.2 ժամ/ շաբ.

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

3.2 կրեդիտ

5. դաս.-2

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարքային
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
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ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
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. 1891 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը:
Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը
Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը
(1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական
զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր.
Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ
պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:

1. 1705Բ/03

2. Ռուսերեն -1
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3. 4 կրեդիտ

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




5. գործ.-4
7. Ստուգարքային

ապահովել ուսանողների տիրապետումը ռուսաց լեզվի քերականական համա-կարգին
զարգացնել ուսանողների հաղորդակցական կարողությունները, մասնավորապես բանավոր
խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակությունները
ծանոթացնել տեքստի վերլուծության և մեկնաբանության հիմնական սկզբունքներին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

դրսևորել ռուսերենի քերականության հիմնական դրույթների իմացություն
ցուցաբերել բառակազմական հիմնական միջոցների իմացություն
ցուցաբերել որոշակի թեմատիկ բառապաշարի խորացված իմացություն
ներկայացնել տեքստի վերլուծության տարբեր ձևերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տիրապետելով համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին՝ կազմել բանավոր խոսք
ուսումնասիրվող խոսակցական թեմաների շուրջ
2. մասնակցել երկխոսությունների
3. ընկալել ունկնդրած/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը՝ տարանջա-տելով
հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից
4. վերարտադրել, վերլուծել և մեկնաբանել գեղարվեստական և ճանաչողական բնույթի տեքստ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել ռուսալեզու աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու նպատակով
2. հաղորդակցվել որոշակի խոսակցական թեմաների շուրջ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. բանավոր ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
37

1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.







Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայնների դասակարգումը, հնչերանգային
հիմնական նորմերը
Բառագիտություն.
պատկերացում
բառիմաստի
մասին,
բառային
միավորների
հարաբերակցության ձևերը
Բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցները
Ձևաբանություն. գոյականի և ածականի քերականական կարգերը: Գոյականի հոլովների
նշանակությունը և գործածությունը: Բայ. բայի քերականական կարգերը
Շարահյուսություն. պարզ երկկազմ նախադասություն բայական և անվանական
ստորոգյալով
Հետևյալ խոսակցական թեմաների խորացված բառապաշար՝ «Ես համալսարանի ուսանող
եմ», «Իմ ընտանիքը», «Իմ առօրյան», «Իմ հետաքրքրությունները», «Մեր տոները»

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Русский язык. Учебник под общ. ред. Лалаян С.А. Ереван: изд-во ЕГУ, 2018
2. Барыкина А.Н., Добровольская В.В., Мерзон С.Н. Изучение глагольных приставок. Москва,
изд-во «Русский язык», 1989
3. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. 4-е изд-е. Санкт-Петербург, изд-во «Златоуст», 2010
4. Хавронина С.А. Читаем и говорим по-русски. Москва, изд-во ПАИМС, 1993
5. Лексика русского языка: сборник упражнений под ред. Амиантовой Э.И. 9-е изд-е. Москва,
ФЛИНТА: Наука, 2017

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
1. 0708/Բ05
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2

3. 2 կրեդիտ

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ 2-րդ՝ 7. Ստուգարքային
գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք
էկոլոգիայի` որպես գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների
մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում
էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմության, սոցիալական
էկոլոգիայի հիմունքներին և առանձնահատկություններին
2. ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներին
3. նկարագրելու մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները
4. հասկանալու և լուսաբանելու աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և
ջրային ռեսուրսների հիմնական էկոլոգիական խնդիրները
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5. իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքներին և օրինաչափություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. oգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից
2. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառելու բնապահպանական և էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման
տարբեր ծրագրերում
3. վերլուծություններ
կատարել
էկոլոգիական
վիճակի
մասին
և
անել
համապատասխան եզրակացություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ
2. կատարել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված 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:
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Մթնոլորտի պահպանությունը:
Երկրի կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները:
Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը:
Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը:
Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
2. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական
ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
3. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և
լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
4. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:
5. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն
և Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
7. Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿ ýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000
8. Маâðèùåâ Â.Â., Îñíîâû îáùåé ýêîëîãèè Ìèíñê, 2000.

1.1401/Բ06
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
3.2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-2
6. Ստուգարքային
6.2-րդ՝ գարնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
4. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
5. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
2. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
3. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
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Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:

1.1106/Բ07

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

3.2 կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7.Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային
հարցերի վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և
բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգայինազատագրական պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
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.
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1.

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:

2.

3.

1.1705/Բ08
4. 4 ժամ/ շաբ
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝




2. Ռուսերեն-2

3. 4 կրեդիտ

5. գործ.-4
7. Ստուգարքային

զարգացնել ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական
կարողությունները՝ ընդլայնելով թեմատիկ բառապաշարը
ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի իմացությունը
ծանոթացնել մասնագիտական լեզվի շարահյուսական և ոճաբանական
առանձնահատկություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5. դրսևորել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի իմացություն
6. ներկայացնել մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուցվածքները
7. ցուցաբերել մասնագիտական տեքստի ներկայացման տարբեր ձևերի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. տիրապետել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարին
6. իրականացնել մասնագիտական տեքստի բովանդակության վերարտադրում
7. թարգմանել փոքր ծավալի տեքստ հայերենից ռուսերեն

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. ընդարձակել տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունները
4. օգտագործել ռուսերենի իմացությունը մասնագիտական գործունեության ոլորտում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
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Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. գործնական պարապմունք
5. ինքնուրույն աշխատանք
6. թիմային աշխատանք
7. բանավոր ներկայացում

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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.





Ուղղակի և անուղղակի խոսք. ուղղակի խոսքի փոխակերպումը անուղղակի խոսքի
Տեղի և ժամանակի արտահայտման ձևաբանական և շարահյուսական միջոցները
Միակազմ նախադասություն. միակազմ նախադասության դասակարգումը
Տվյալ մասնագիտության տերմինաբանական համակարգը, մասնագիտական տեքստին
բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքներ
Հետևյալ խոսակցական թեմաների խորացված բառապաշար՝ «Քո հնարավորությունները»,
«Ճամփորդություն դեպի իմ երազանքի երկիր», «Քո արտաքինը և բնավորությունը»



14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.
7.
8.
9.
10.

Русский язык. Учебник под общ. ред. Лалаян С.А. Ереван: изд-во ЕГУ, 2018
Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. 4-е изд-е. Санкт-Петербург, изд-во «Златоуст», 2010
Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М.: Русский язык, 1985
Хавронина С.А. Читаем и говорим по-русски, Москва, изд-во ПАИМС, 1993
М.В. Всеволодова, В.М. Завьялова. Учитесь читать литературу по специальности. Москва:
Высшая школа, 1987

1.1311/Բ10

2.Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝




3. 4 կրեդիտ

5. դաս.-4
7. Ստուգարքային

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
44

2.

առանձնահատկությունները
իմանալ
համաշխարհային
փիլիսոփայական
մտքի
զարգացման
առանձնահատկությունները, փիլիսոփայական գիտելիքի և մեթոդների` ընդհանուր
ճանաչողական և մասնավոր գիտությունների զարգացման գործում ունեցած
նշանակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

2.

կատարել մասնավոր փաստերի ընդհանրացման-ընդհանուր սկզբունքների ձևակերպման և ընդհանուր դրույթների մասնավորեցման, կիրառման տրամաբանական
գործողություններ
քննարկվող հիմնահարցերի նակատմամբ դրսևորել համակարգային մոտեցում,
դրանք վերլուծել համապատասխան տրամաբանական և ֆիզիկական համատեքստում

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

կարողանալ
մասնագիտական
հիմնախնդիրները
վերլուծել
մեթոդաբանական,
աշխարհայացքային, գաղափարական տեսանկյուններից` դրսևորելուվ ստեղծագոր-ծական
մոտեցման կարողություններ

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության
աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը,
հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայության առարկան և հիմնական գործառույթները հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայական մտքի զարգացման հիմնական փուլերն ու առանձնահատկությունները: Կեցության էությունը և տիպաբանությունը: Շարժում և զարգացում:
Զարգացման վերաբերյալ տարբեր հայեցակարգերի վերլուծությունը: Զարգացման
չափանիշի հիմնահարցը: Համակարգայնություն: Համակարգերի էությունն ու տիպաբանությունը: Դետերմինիզմ և ինդետերմինիզմ, կոնդիցիոնալիզմ և մոնոկաուզալիզմ: Հոգևորի
և դրա մակարդակների հիմնահարցը: Lեզու և մտածողություն: Աշխարհի ճանաչելիության
հիմնահարցը: Ճանաչողության եղանակները: Իռացիոնալիցմ: Ճշմարտության վերաբերյալ
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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:
1. Ասատրյան Մ.Վ.: Փիլիսոփայության ներածություն: Ուսումնական ձեռնարկ:
Երևան, 2004:
2. Զաքարյան Ս.Ա.: Փիլիսոփայության պատմություն : Երևան, 2005:
3. Սարգսյան Ա.Հ., Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան, 2010թ.:
4. Фролов И. Т. и др. Введение в философию: учебное пособие для вузов. М., 2007.

1. 0002/Բ13

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին
բուժօգնություն

4.

4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6.

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարքային

3. 4 կրեդիտ

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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում
2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ
3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք
Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ
Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում
Ուսումնամեթոդական վարժանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. 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:
5. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
6. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007,
44 էջ:
7. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք,
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
8. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս.
հրատ., 2017:
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1. 1602/Բ14
4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

2. Անգլերեն-1

3. 4 կրեդիտ

5. գործ.-4
7. Ստուգարքային

1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում

2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում
3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական
տերմինների ներմուծում և ուսուցում,
4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
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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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1. 1604/Բ14

2. Գերմաներեն-1

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-4
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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 խոսքու

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները
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8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. խմբային աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի
հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի
համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի
ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը
նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադա-սություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապար-հորդություն»,
«Գերմանիա»:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
10. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
11. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
12. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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1. 1608/Բ14

2. Ֆրանսերեն 1

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-4
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
 Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում
սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները
մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր

գ. փոխանցելի կարողություններ



թարգմանելու հմտություններ
բառարաններից օգտվելու կարողություններ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
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






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

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

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

2. Թուրքերեն - 1
1. 1803/Բ14
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. քննություն (առանց եզրափակիչ գնահատման)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն,
2. ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ,
3. զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել թուրքերենի հնչյունական համակարգը,
սահմանել թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



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

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
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կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ
ընթացիկ քննությունը
գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

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

2.
3.
4.

1.1205/Բ14
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ` աշնանային
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝



2. Չինարեն - 1
3. 4 կրեդիտ
5. գործ.- 4 ժամ
7. քննություն (առանց եզրափակիչ գնահատման)

Ստացած գիտելիքների հիման վրա զարգացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր
և գրավոր խոսքի հմտությունները,
Չինարենից հայերեն և հայերենից չինարեն թարգմանության մասնագիտական կարողությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Սա համարվում է ողջ ուսումնական գործընթացի այն հիմանական փուլը, երբ ուսանողը
պետք է մասնագիտական ուղղվածություն ստանա և անթերի հաղորդակցվել կարողանա
չինարենով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
53




Տիրապետի մոտ 3500 բառային ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավորի`
դրանք օգտագործելով հաղորդակցության ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը):
Թեմաները ողջ դասավանդման գործընթացում հիմնականում պետք է լինեն մասնագիտական` դիվանագիտական ուղվածության:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Մասնագիտացված այս դասընթացը նպատակ է հետապնդում կատարելագործել թարգմանչական հմտությունները՝ ներառելով երկկողմ ու համաժամանակյա թարգմանչական տարրերը: Նախատեսվում է ծանոթացում լեզվի տեսության հետ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. չինարեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ
ընթացիկ քննությունը
գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
Չափանիշները՝
-

Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութը։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մասնագիտական տեքստեր, բառապաշար
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Новый практический курс китайского языка, Пекин 2013, том 3, 4:
1. 1602/Բ15

2. Անգլերեն-2
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3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ / շաբ.
5. գործ.-4
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի, շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին
2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում
3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում
4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը

2. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝
դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
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Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
վերլուծություն
3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի
համադրում և շարադրում
5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի
օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005
2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students” Yerevan 2002
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1. 1604/Բ 15

2. Գերմաներեն-2

3. 4 կրեդիտ

6. գործ.-4
4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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`
56

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական
կաղապարները
5. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը

6. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը
9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. խմբային աշխատանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
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3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական
գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի
ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործա-կցություն» և այլն:

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

1. 1608/Բ15

2. Ֆրանսերեն- 2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-4
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
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Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.




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

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






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

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

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

2. Թուրքերեն – 2
1. 1803/Բ15
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 6-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. քննություն (առանց եզրափակիչ գնահատման)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
4. սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն,
5. խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները,
6. զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմնախնդիրները,
սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից
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թուրքերեն:

գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)


կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,



վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ
ընթացիկ քննությունը
գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.
3.
4.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.
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1. 1205/Բ15
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ` գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝





2. Չինարեն - 2
3. 4 կրեդիտ
5. գործ.- 4 ժամ
7. քննություն (առանց եզրափակիչ գնահատման)

Ճանաչել նախադասությունների հիմնական տեսակները` դրանք գործածելով անցած թեմաների շուրջ զրույցների ժամանակ:
Ավարտել քերականական հիմնական հասկացությունների ուսումնասիրումը:
Կատարելագործել արտասանական հմտությունները:
Խորացնել չինարենից հայերեն և հայերենից չինարեն թարգմանության նախնական հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



թվարկել չինարեն հնչյունական, գրային և քերականական հասկացությունների օրինաչափությունները,
ներկայացնել չինարենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ






կիրառել մոտ 250-350 հերոգլիֆի ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավոր`
դրանք օգտագործելով հաղորդակցության ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը),
արտահայտել գիտելիքներ Չինաստանի, նրա աշխարհագրական դիրքի, չինական հայտնի քաղաքների, պատմական որոշ հարցերի, ներկա քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակների մասին,
տարբերակել համառոտ դիվանագիտական նոտաներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 վերարտադրել լեզվին բնորոշ առանձնահատկություները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. չինարեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
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մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ
ընթացիկ քննությունը
գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
Չափանիշները՝
-

Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութը։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
2. Բառապաշար
3. Բայ
4. Շարահյուսություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Новий практический курс китаийского языка, Пекин 2013, том 2
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 4)

1302/Բ01

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3. 2
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5.դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները
 կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և
դրանց հետևանքները
 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական
հիմանահրցերին
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները

ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ

գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման
գործում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
 վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
տեսանկյունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
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Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
3. Կրոնական էթիկա:
4. Բիոէթիկա:
5. Քաղաքական էթիկա
6. Սիրո մետաֆիզիկա
7. Կյանքի իմաստը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.

1. 0701/Բ01

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերը

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

5. դաս.-2
7. Ստուգարքային

 Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բնագիտության ժամանակակից
հիմնախնդիրների մասին
 Ձևավորել պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման
ժամանակակից օրինաչափությունների և հեռանկարների մասին
 Ձևավորել որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող
երևույթների բացատրության համար

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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3. 2 կրեդիտ

1. բացատրելու
բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները
2. նկարագրելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների օրինաչափութ-յունները
3. հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման

կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
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
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները: Բնագիտության և
հումանիտար գիտությունների կապը: Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները:
Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Գիտական հեղափոխությունները և դրանց
դերը բնագիտության զարգացման գործում: Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և
ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից տիեզերագիտության հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից քիմիայի հիմնադրույթները:
Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության հիմնադրույթները: Համընդհանուր նշանակության աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝ Տիեզերքի, կյանքի և
մարդու ծագման վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները բնագիտության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
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2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс
лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5.Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը,
Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ

1. 1005/Բ01

2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
1. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 կրեդիտ

5. դաս.-2
7. Ստուգարքային

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, գործարա-րության փուլային
զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները
 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեը
 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային
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կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և
այլն

 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել
բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
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.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.1. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական
հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
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կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և
գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց
բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,
բնութագրիչները

13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.

2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО
ИПЭВ, 2009, 336с.
4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы
и таблицы, СПб., 2007, 352 с.
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2. Հոգեբանության հիմունքներ
5.դաս.-2
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3. 2 կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է`
 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային
մեխանիզմների, օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը
 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
ծանոթացումը
 հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները
 սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը
 սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները
 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

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

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

տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները
օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
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դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն
 սեմինար պարապմունք
 քննարկում
 պրակտիկ աշխատանքներ
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն:
Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512
էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ
հրատ. 2010, 204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара:
“Бахрар-М”, 2002
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը
հետազոտող գիտակարգերին
 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ
առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ
 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և
ներկա մշակութային գործընթացների մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
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2.
3.
4.
5.

առաջացման և զարգացման տեսությունները
ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները
նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները
քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները
ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ
2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
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.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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.
1.
2.
3.
4.

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.

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ.
Press, 2001.
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2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական
գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով
սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասա72

րակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն
առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասընթացը բաղկացած է դասախոսություններից
2. Դասընթացը ենթադրում է լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´
մասնակցություն քննարկումներին
3. Դասընթացը ենթադրում է հանձնարարված գրականության արտալսարանային
ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
10.
Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
11.
Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
12.
Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
13.
Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
14.
Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
15.
Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гидденс Э. “Социология”// Пер. с англ.; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурьевой, Л. Н.
Посилевича. — М.: Эдиториал УРСС, 1999, 703 с.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей
редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264
с.
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3. Смелзер Н. “Социология”// М.: Феникс, 1994, 688 с.
4. Эркки Калеви Асп “Введение в социологию”// СПб.: Издательство «АЛЕТЕЙЯ», 1998, 90 с.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
3. 2 կրեդիտ
հիմունքներ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց
տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին
 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ
գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

1. 2301/Բ01

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.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և
ինքնուրույն առաջադրանքներ:
2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են
էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. փոստին:
3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է
ստուգարքը հանձնել առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նա74

խապես տրամադրված հարցաշարից:
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.
13.
Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
14.
Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
15.
Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
1. 1007/Բ 01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
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Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
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.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
2. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
3.
4.

5.
6.
7.

ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
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 ,,ИнфраМ,, , 2015:
www.armstat.am
www.gov.am

1. 1311/Բ01

2. Տրամաբանության հիմունքներ

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

3. 2 կրեդիտ
կրեդիտ

5. դաս.-2
7. Ստուգարքային

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

3. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական
տեսանկյունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. հասկանալ
տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական
գործառույթների
անհրաժեշտությունը
գիտատեսական
և
գործնական
ուսումնասիրությունների ժամանակ
8. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները
9. 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.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության,
համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. անհատական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության
սկզբունքը: Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու
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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, անհակասակա-նության, 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.
3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.

1. 1207/Բ01

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին
 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին
 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը



պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն
ունեցող հիմնահարցերի էությունը



ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական
տեքստերը և կատարել թարգմանություններ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում



մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
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հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



օգտվել մասնագիտական գրականությունից
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը

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

Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության,
համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանա-վեճերի
առաջադրմամբ
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում
5. Բանավոր ներկայացումներ

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

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

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).
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2. Իրավունքի հիմունքներ

3.2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-2
6.4-րդ՝
գարնանային 7.Ստուգարքային
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման
հիմունքները,
մշակել
ստացած
իրավական
գիտելիքները
գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական
աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը
 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության
գործողություններ
 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ

գ. 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.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության,
համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
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Գ6. 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. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում

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

Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական,
քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա.
և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան
Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

«ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(ՊԱՐՏԱԴԻՐ)
1.1408/Բ01

2.Գրաբար -1

3.4 կրեդիտ

4.

4 ժամ/15 շաբ.
5. 120/0
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
հնչյունական, բառային և ձևաբանական իրողությունները:

գրաբարի

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 գրաբարի

հնչյունական,

ուղղագրական,
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հնչյունափոխական

և

բառային

հատկանիշների վերաբերյալ
 գրաբարյան բնագրերը վարժ կկարդա և կհասկանա

Ունակ կլինի
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կատարել գրաբարյան
վերլուծություններ

բնագրերի

հնչյունաբանական,

բառապաշարային

(ընդհանրական կարողություններ)
 ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները , պատշաճ մակարդակով
պատրաստել կուրսային աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության,
համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Համառոտ բովանդակություն

Գրաբարը որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդհանուր
առանձնահատկությունները: Գրաբարի հնչյունական համակարգը. երկբարբառներ և
եռաբարբառներ: Գրաբարի խոնարհման համակարգը. սահմանական, ստորադասական և հրամայական եղանակները: Գրաբարի անվանական հոլովումը. հոլովները և
նրանց կազմությունը. անկանոն հոլովումներ:Գրաբարի դերանունները. նրանց
տեսակները և հոլովումը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր
աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են
առավելագույն 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝
յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3-ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:

Հիմնական գրականության ցանկը
1. Հ. Ավետիսյան, Ռ. Ղազարյան,Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2003։
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2. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1977։
3. Մ. Աբեղյան, Գրաբարի քերականություն, Զ հատ., Եր., 1974։
4. Ս. Գրիգորյան,Ն. Պողոսյան,Գրաբարի ընթերցարան, Եր., 2011:

1. 2101/Բ02

2. Դիցաբանության տեսություն և պատմություն

3.4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է
Ուսանողների մոտ ձևավորել կրոնների վաղ ձևերի (վաղ հավատալիքների) և
դիցաբանության տեսության ու պատմության, տարբեր ժողովուրդների դիցաբանական
համակարգերի վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ և պատկերացումներ,
ծանոթացնել դրանց ուսումնասիրության մեթոդներին ու դպրոցներին:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)





թվարկելու վաղ հավատալիքների և դիցաբանության հիմնական հատկանիշները,
բնորոշ գծերը և հիմնական առանձնահատկությունները,
նկարագրելու կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը, հնագույն ժողովուրդների դիցաբանական համակարգերը,
դիցաբանության տեսական հարցերը,
ներկայացնելու շումերա-աքքադական, եգիպտական, հունական, հռոմեական և
հայոց դիցաբանությունները:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)




հասկանալու և վերլուծելու դիցաբանության տեսությունը և պատմությունը
դասակարգելու կրոնի պատմական ձևերը, բազմազան և տարատեսակ
դրսևորումները, համեմատելու տարբեր դիցաբանական համակարգեր
բացահայտելու և վերլուծելու հնագույն հավատալիքների և կրոնների
աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելուկրոնի վաղ ձևերը և դիցաբանական համակարգերը
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2 Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական, եկեղեցաբանական
մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները, զուգահեռներ անցկացնել նրանց
առնչակցությունների միջև:
Բ1.Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
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միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է
սեմինար պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների
շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 6: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 3 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 6. ստուգումն
անցկացվում է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք
հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը
անցկացվում է բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական
հարց. 1-ին հարցը` 3, 2-րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դիցաբանական
համակարգերի
էությունը:
Դիցաբանության
տեսություն:
Դիցաբանականհամակարգերիուսումնասիրությանմեթոդներնուդպրոցները:
Դիցաբանականհամակարգերիկատեգորիաները:
Շումերա-աքքադական
կրոնադիցաբանական համակարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Աշխարհի և մարդու ծագման
մասին շումերական առասպելները: Աքքադական դիցաբանական համակարգը:
Իշտարի և Թամմուզի պաշտամունքը: «Գիլգամեշ» էպոսը: Եգիպտական
դիցաբանությանվաղ
շերտի
ձևավորումը:
Տեղական
և
համաեգիպտական
աստվածների պաշտամունքը: Եգիպտական դասական դիցաբանությունը: Վաղ
հունական դիցաբանական շերտը և դրա բարեշրջման փուլերը: Նախաօլիմպոսյան
դիցաբանական թեոգոնիան: Օլիմպոսյան դիցարանը: Վաղ հռոմեական դիցաբանական
շերտը: Հռոմեական դասական դիցաբանությունը: Հռոմեական կայսրության պետական
կրոնը: Հայոց դիցաբանության հնագույն շերտը: Հայոց ազգային դիցարանը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բարսեղյան Պ. Ա. Վաղ հավատալիքներն ու դիցաբանությունը Հայաստանում,
Երևան. 2015։
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2.
3.
4.
5.

Всемирная энциклопедия: Мифология, Мн. 2004.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1. М. 2007.
Мифы народов мира, Энциклопедия, Гл. ред. Токарев С.А. М. 2008.
Религиоведение(учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб. 2012.
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2. Հուդայականություն

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

3.2
կրեդիտ
5. դաս.-1, սեմ.-1
7. Առանց ընթացիկ քննությունների
գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է
Ուսանողների մոտ ձևավորել հնագույն միաստվածային ազգային կրոնի` հուդայականության վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ և պատկերացումներ,
ծանոթացնել
հուդայականության
պատմությանը,
դավանաբանականպաշտամունքային առանձնա-հատկություններին, ծիսական արարողություններին ու
տոներին:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`(մասնագիտական գիտելիք և

իմացություն)



թվարկելու հուդայականության հիմնական հատկանիշները, բնորոշ գծերը և
առանձնահատկությունները
նկարագրելու հրեական ազգային կրոնի և ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)





վերլուծելու հուդայականության կրոնապաշտամունքային համակարգը և
աշխարհա-յացքային պատկերացումները համեմատական վերլուծություն և
քննական արժեքա-վորում:
բացահայտելու և վերլուծելու հուդայականության ծիսապաշտամունքային և
դավանաբանական առանձնահատկությունները
համադրելու հուդայականության հիմնական ուղղությունները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)


արժևորելու հրեական ազգային կրոնը,

1. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2.Տարբերակել
վարդապետական
աստվածաբանության,
կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։
Գ1. Աշխատել թիմում։
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Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է
կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 6. ստուգումն
անցկացվում է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք
հանձնարարված թեմայով:
2. Ինքնուրույն աշխատանք. գնահատման առավելագույն շեմը` 6, հանձնարարվում է
գրավոր ինքնուրույն աշխատանք, ուսանողը ընտրում է նախօրոք հանձնարարված
թեմաներից որևէ մեկը:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը
անցկացվում է բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական
հարց. 1-ին հարցը` 3, 2-րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հուդայականությունն իբրև ազգային կրոն: Հուդայականության բարեշրջման փուլերը:
Դավանանքի կենտրոնացումը և միաստվածության վերահաստատումը: Հուդայականությունը մ. թ. ա. XI դարում: Հուդայականությունը մ. թ. ա. VIII–VI դարերում:
Հուդայականությունը մ. թ. ա. IV–II դարերում: Հուդայականության հիմնական
ուղղություններն ու հոսանքները: Հուդայականության տոնածիսական համակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вихнович В. Иудаизм. СПб. 2006.
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1, М. 2007.
3. Иудаизм, Мн. 2006.
4. Карамазов, В. Д. Всеобщая история религий мира, СПб. 2011.
5. Jewish History, Religion, and Culture, Edited by Judish R. Baskin, Kennet Seeskin,
Cambridge Univeisity Press, 2010.
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2. Հին Կտակարանի ներածություն 3. 5 կրեդիտ
(Հնգամատյան, Պատմական գրքեր)
5.դաս.-3, սեմ.-1
աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատմամբ

4. 4 ժամ/շաբ.
6.1-ին՝
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Հին Կտակարանն
համամարդկային արժեքներով, կենցաղային և ազգամիջյան օրենքներով:
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իր

9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 կիմանա Ս. Գրքի Հին Կտակարանին վերաբերող Հայ և այլ եկեղեցիների
վարդապետությունը և մեկնությունները
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 համադրել
կրոնականն
ու
գիտականը`
հիմնվելով ազգային
ավանդույթներին:
 ձևակերպել համակողմանի մտածելու կարողություններ:
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 արդյունավետորեն կազմակերպելու ժամանակն ու առկա տեղեկությունները,
պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ինքնուրույն հետազոտությունների
ներկայացումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն
ու կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ3. Աստվածաշնչագիտության բնագավառում իրականացնել բնագրագիտական,
բանասիրական և աստվածաբանական մեկնողական աշխատանք՝ մասնավորաբար
Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության հետազոտման ուղղությամբ:
Բ4.
Որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել գիտահետազոտական
աշխատանքներ եկեղեցական հայրերի ժառանգության, հայոց կանոնական իրավունքին
վերաբերող բնագրերի շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ,
հանձնարարված գրականության քննարկում, մասնակցություն արտալսարանային
քննարկումների,
թեզերի
կատարում,
ինքնուրույն
հետազոտությունների
հանձնարարում,
2. գրավոր կամ բանավոր հարցումներ, բանավիճային քննարկումներ, հարց ու
պատասխան,
3. նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռավար ուսուցման մեթոդների
կիրառում,
5. զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի, նախագծի հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
87

1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Հին Կտակարանի կառուցվածքը:
Հնգամատյան:
Ա, Բ, Գ, Դ Թագավորություններ:
Ա և Բ Մնացորդաց:
Եզրաս, Նեէմի, Եսթեր, Յուդիթ, Տոբիթ:
Ա, Բ, Գ, Մակաբայեցիներ:

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

Դարբինյան Գ., Հին Կտակարանի ներածություն, Էջմիածին, 2000:
Գայաեան Ա., Հին Կտակարանի ներածություն, 2004:
Մանուկյան Սիոն արք., Ներածություն Աստվածաշնչի, Ս. Էջմիածին, 1984:
Դարբինյան Գ., Ներածություն Հին Կտակարանի,Ս. Էջմիածին, 2000:

1. 2104/Բ05

2.Հին Կտակարանի ներածություն -2 3.4 կրեդիտ
(Մարգարեական,
իմաստության
գրքեր)
5.դաս.-2, սեմ.-1
գարնանային 7.Առանց եզրափակիչ գնահատման

4. 3 ժամ/ շաբ.
6.2-րդ՝
կիսամյակ
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Հին Կտակարանը իր
համամարդկային արժեքներով` կրթական ու գիտական համադրումով, կենցաղային և
ազգամիջյան օրենքներ: Ձևակերպել համակողմանի մտածելու կարողություններ:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Տեղեկանալ Ս. Գրքի կառուցվածքային բաժանումներին, Հին Կտակարանի
Գրքերի ստեղծման պատմեությանն և բովանդակությանը.
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Համադրել կրոնականն ու գիտականը`
հիմնվելով Հին Կտակարանի
ժամանակաշրջանի ազգային ավանդույթներին
 Ձևակերպել համակողմանի մտածելու կարողություններ
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 արդյունավետորեն կազմակերպելու ժամանակն ու առկա տեղեկությունները,
պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ինքնուրույն հետազոտությունների
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ներկայացումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
2. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.

Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն
ու կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական
աշխատանք
կատարելու
մեթոդաբանությանը,
վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ3. Աստվածաշնչագիտության բնագավառում իրականացնել բնագրագիտական,
բանասիրական և աստվածաբանական մեկնողական աշխատանք՝ մասնավորաբար
Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության հետազոտման ուղղությամբ:
Բ4.
Որոշակի
ղեկավարության
ներքո
իրականացնել
գիտահետազոտական
աշխատանքներ եկեղեցական հայրերի ժառանգության, հայոց կանոնական իրավունքին
վերաբերող բնագրերի շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ,
հանձնարարված գրականության քննարկում, մասնակցություն արտալսարանային
քննարկումների,
թեզերի
կատարում,
ինքնուրույն
հետազոտությունների
հանձնարարում,
2. գրավոր կամ բանավոր հարցումներ, բանավիճային քննարկումներ, հարց ու
պատասխան,
3. նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռավար ուսուցման մեթոդների
կիրառում,
5. զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի, նախագծի հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իմաստության գրքեր - Առակներ: Ժողովող: Երգ Երգոց: Իմաստություն Սողոմոնի: Հոբ:
Երկրորդականոն գրքեր:
2. Մեծ Մարգարեներ
3.Փոքր Մարգարեներ
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Դարբինյան Գ., Հին Կտակարանի ներածություն, Էջմիածին, 2000:
Գայաեան Ա., Հին Կտակարանի ներածություն, 2004:
Մանուկյան Սիոն արք., Ներածություն Աստվածաշնչի, Ս. Էջմիածին, 1984:
Դարբինյան Գ., Ներածություն Հին Կտակարանի,Ս. Էջմիածին, 2000:

1.1408/Բ06
4.Շաբաթական 6 ժամ
6.2-րդ գարնանային կիսամյակ
8

2.Գրաբար -2
3.6 կրեդիտ
5.90/90
7.Եզրափակիչ գնահատմամբ

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրաբարի բառային և
ձևաբանական իրողությունները:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Գիտելիք գրաբարի բառային և ձևաբանական հատկանիշների վերաբերյալ
 Հին հայերենի բնագրերը կհասկանա և կթարգմանի

Ունակ կլինի
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Կատարել գրաբարյան բնագրերի բառապաշարային և ձևաբանական
վերլուծություններ
 ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները , պատշաճ մակարդակով պատրաստել մասնագիտական զեկուցումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության,
համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ5. Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Համառոտ բովանդակություն
Գրաբարի ածական անունը. ածականների համեմատության աստիճանների
կազմությունը: Թվականները, նրանց հոլովումը: Գրաբարի անկանոն և պակասավոր
բառերը: Պատճառական բայեր. գրաբարի բաղադրյալ ժամանակաները: Գրաբարի
մակբայներն ու նրանց տեսակները: Շաղկապներ և ձայնարկություն: Հոդեր: Գրաբարի
նախդիրները և նախադրությունները:
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:

13. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Հ. Ավետիսյան, Ռ. Ղազարյան,Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2003։
2. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1977։
3. Մ. Աբեղյան, Գրաբարի քերականություն, Զ հատ., Եր., 1974։
4. Ս. Գրիգորյան,Ն. Պողոսյան,Գրաբարի ընթերցարան, Եր., 2011
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2. Արևելքի ազգային կրոններ և բուդդայականություն

3. 5
կրեդիտ

4. 5 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ ու պատկերացումներ արևելքի ազգային (հնդկական, չինական,
ճապոնական) կրոնների և համաշխարհային ամենահին կրոնի` բուդդայականության
դավանաբանական, պաշտամունքային առանձնահատկությունների, տոնածիսական
համակարգի, աշխարհայացքային, բարոյափիլիսոփայական յուրահատուկ պատկերացումների ու ըմբռնումների և արդի վիճակի վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)



թվարկելու Արևելքի ազգային կրոնների և բուդայականության հիմնական
հատկանիշները, բնորոշ գծերը և առանձնահատկությունները
նկարագրելու արևելյան ազգային կրոնների և բուդդայականության ձևավորման ու
զարգացման պատմությունը

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)




վերլուծելու արևելյան ազգային կրոնների և բուդդայականության կրոնապաշտամունքային համակարգերը և աշխարհայացքային պատկերացումները
համեմատելու հնդկական, չինական և ճապոնական ազգային կրոնների և բուդդայականության դավանաբանությունը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները
բացահայտելու և վերլուծելու արևելյան կրոնների աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային և դավանաբանական առանձնահատկությունները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
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 արժևորելու Արևելքի կրոնները
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում
սեմինար պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների
շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում
է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված
թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը
անցկացվում է բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական
հարց. 1-ին հարցը` 3, 2-րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հնդկական դիցաբանության հնագույն շերտը, վեդայական կրոն: Բրահմանականություն:
Հինդուիզմի ծագումը և զարգացումը, ժամանակակից հինդուիզմը: Ջայնիզմը
Հնդկաստանում: Սիկհիզմը Հնդկաստանում: Չինաստանի ազգային կրոնները. Կոնֆուցիականություն, Դաոսականություն: Ճապոնական ազգային կրոնը, Սինտո: Սինտոյի
էպիկական զարգացման շրջանը: Սինտոյական դիցարանը: Բուդդայականության
ծագումը: Չորս ճշմարտությունների մասին Բուդդայի ուսմունքը`սանսարա: Փրկության
բուդդայական կոնցեպցիան: Դհարմա, կարմա, նիրվանայի մասին ուսմունքը:
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Բուդդայականության հիմնական ուղղությունները և դրանց պաշտամունքայինծիսական առանձնահատկություները: Բուդդայականությունն արդի աշխարհում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Альбедиль М. Ф. Буддизм: религия без бога, СПб. 2013.
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1. 2, М. 2007.
3. Всемирная энциклопедия: Мифология, Мн. 2004.
4. Карамазов, В. Д. Всеобщая история религий мира, СПб. 2011.
5. Религиоведение (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб. 2012.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 15 դասախոսություն, 15 սեմինար

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

7.Առանց եզրափակիչ գնահատման



Ծանոթացնել սոցիո-հումանիտար հետազոտությունների մեթոդաբանական
հայեցակարգին, հետազոտության կազմակերպման առանձնահատկություններին,
հետազոտության դիզայնի տեսակներին և հետազոտական ծրագրի ներկայացման
սկզբունքներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Տարբերակել գիտական հետազոտության կազմակերպման հիմնական
սկզբունքները և պահանջները,
 Ուսումնասիրել պատճառահետևանքային կապերը հասարակական
գիտություններում
 Եզրահանգել գիտական հետազոտությունների մեջ կիրառվող մեթոդների
առավելություններն ու թերությունները և կիրառման հնարավորությունները ըստ
հետազոտության առարկայի:
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կանխատեսել եւ կատարել արդյունավետ հետազոտություն:
2. Կիրառել գիտական հետազոտության որակական և քանակական մեթոդները ըստ
հետազոտության նպատակի և լսարանի առանձնահատկությունների:
3. Ընտրել եւ կիրառել գիտական հետազոտության գրագետ նախագիծ
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արժևորել և կիրառել յուրացրած մեթոդները հասարակական կյանքում առկա
իրողությունները վերլուծելու և գնահատելու համար։
2. Տարբեր մասնագիտական հանրություններին ներկայացնել հետազոտության
արդյունքները՝ վերջիններին հասանելի եզրաբանության կիրառմամբ։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, խմբային քննարկումներ

2. Գրականության վերլուծություն, աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ։
3. Լուսացուցադրություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիալական իմացության առանձնահատկությունները: Սոցիոհումանիտար գիտելիքի
մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները:
Հետազոտական
հիմնախնդրի
որոշարկման
հիմնական
մարտավարությունները:
Գիտական
աղբյուրների
վերլուծության և գիտական
գրականության ուսումնասիրման մեթոդաբանական
սկզբունքները
(scoping
studies):
Գիտական
հետազոտության
հիմնական
փուլերը:Պրոբլեմային իրավիճակի սահմանում և հիմնախնդրի հրատապություն:
Հետազոտության օբյեկտ և առարկա: Հետազոտության նպատակ և խնդիրներ:
Հետազոտության
վարկած:
Արժեքային
կողմնորոշումը
հասարակական
գիտություններում:
Արժեքամետ
սոցիալական
գիտության
հայեցակարգը
և
մեթոդաբանությունը: Հետազոտության մեթոդների դասակարգումը: Հետազոտության
դիզայն
և
տվյալների
հավաքագրման
մեթոդները:
Փաստարկման
առանձնահատկությունները
սոցիոհումանիտար
գիտելիքի
համակարգում:
Հետազոտության
արդյունքների
տեսականացման
ռազմավարությունները:
Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանություն:
Հետազոտության կազմակերպման և արդյունքների ներդրման շրջապտույտը: Գիտական
հետազոտության հաջողակ նախագիծ պատրաստելու և ներկայացնելու հիմնական
սկզբունքները:
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1. 2101/Բ09

2. Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն-1

3. 6
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.-4, սեմ.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել քրիստոնեական եկեղեցու
պատմության, քրիստոնեական մշակույթի, քրիստոնեական եկեղեցիների
բազմազանության, դավանաբանության, ծիսապաշտամունքային
տարբերությունների ու յուրահատկությունների վերաբերյալ
 Գիտելիքներ տալ համաշխարհային պատմության մեջ քրիստոնեության ունեցած
դերի ու նշանակության մասին
 Ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել այլ կրոնների հետ
քրիստոնեական եկեղեցու առնչությունների, քաղաքականության մեջ
քրիստոնեական եկեղեցու ունեցած դերի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Կունենա գիտելիքներ քրիստոնեական եկեղեցու հիմնադրման, զարգացման և
կայացման վերաբերյալ

Հիմնավոր գիտելիքներ կունենա տարաբնույթ եկեղեցիների դոգմատիկ,
պաշտամունքային ու կանոնական վիճակի վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Սեփական հայացքով նոր հիմնախնդրի սահմանում
Համեմատական մեթոդի կիրառում
Պատմական մեթոդի կիրառում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



Ուսուցման հմտություն
Հետազոտման հմտություն
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պատմահամեմատական մեթոդի կիրառում
2. Վերլուծական մեթոդի կիրառում
3. Եկեղեցաբանական մեթոդի կիրառում
4. Քննարկումները և բանավեճն որպես առանձին մեթոդի կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 3 և 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 6. ստուգումն անցկացվում
է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված
թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 7. քննությունը
անցկացվում է բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական
հարց. 1-ին հարցը` 3, 2-րդ հարցը` 2 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ. Սարգսյան, Վաղ քրիստոնեական հակաերրորդաբանական հոսանքները

2.
3.
4.
5.
6.

(կրոնագիտական վերլուծություն), փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի
աստիճան հայցելու ատենախոսություն, Երեւան, 2010:
Հ. Հովհաննիսյան, Վաղ քրիստոնեական դավանաբանական վեճերի կրոնագիտական
վերլուծություն (II դարի II կես – V դարի I քառորդ), Հեղ. հրատ., Երևան, 2018:
Победоносцев К. П. История Православной Церкви до начала разделения Церквей:
хрестоматия - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016
Спасский А., История догматических движений в эпоху Вселенских соборов, Москва,
Директ-Медиа, 2015
С. Саламинский, Церковная история, Москва, Директ-Медиа, 2010
Cunningham M., Faith in the Byzantine world. IVP histories. Downers Grove, Ill.: InterVarsity
Press, 2002.

Հայոց եկեղեցին վաղ միջնադարում (3-8-րդ դդ.-ում)
1. 2104/Բ10
. 4. 3 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 4 ժամ, գործ.- 2 ժամ
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 4 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է`
ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայոց եկեղեցու պատմությունից երկու
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պլանով, մեկ՝ որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի պատմության մաս, մեկ էլ որպես
ընդհանուր տիեզերական եկեղեցու պատմության մաս:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակել բացատրել հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական, մշակութային և
հասարակական որոշ երևույթներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստել և
մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարված է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը
գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
2-րդ
ընթացիկ քննությունը
գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների
քայլը՝ 1:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ եկեղեցու պատմություն առարկան և նրա տեղը հայագիտական առարկաների
շարքում: Հայ եկեղեցու պատմության աղբյուրագիտական հիմնարանը: Հայ եկեղեցու
պատմության դասագիրքը անցյալում և նոր ժամանակներում:
2. Հայաստանը առաքելական շրջանում ըստ վաղ միջնադարյան դարձաբանական
ավանդույթի: Քրիստոնյաների հալածանքը Հայաստանում: Քրիստոնեական կրոնի պե97

տականացումը և միասնական եկեղեցու կազմավորումը Հայաստանում:
3. Հայ եկեղեցու արտաքին կապերն ու հարաբերությունները Գրիգոր Լուսավորչի օրոք:
Հայ եկեղեցին և Հայաստանի միջազգային քաղաքական դրությունը IV դ. վերջին
քառորդին: Եկեղեցու հայացումը:
4. Դավանաբանությունը մեծ քաղաքականության պատանդ: Հայոց եկեղեցու պայքարը
հեթանոսամեդ ուժերի դեմ։ Հայոց գրերի գյուտը և եկեղեցու հայացումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վրեժ Վարդանյան, Հայոց եկեղեցին վաղ միջնադարի քաղաքական խաչուղիներում,
վաղարշապատ, 2004:
2. Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, Բ, Էջմիածին, 2001:
3. Օրմանյան Մ., Հայոց եկեղեցին, Կ. Պոլիս, 1911, Երևան, 1993:
4. Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, Երևան, 2002:
5. Լիզա Քարիմյան, Հայ-բյուզանդական եկեղեցաքաղաքական հարաբերությունները 5-6-րդ
դդ., Երևան, 2018:
6. Եզնիկ պետրոսյան, հայ եկեղեցու պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև
7. 1441 թվականը, Էջմիածին, 1993։

2. Նոր Կտակարանի ներածություն
1. 2104/Բ11
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.-4, սեմ.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7.Եզրափակիչ գնահատմամբ
8.Դասընթացի հիմնական նպատակն է.



3. 6 կրեդիտ

ուսանողին ներկայացնել Նոր Կտակարանը` կրոնական ու գիտական համադրումով,
ձևավորել համակողմանի մտածելու կարողություններ,
արժևորել
քրիստոնեության
դերն
ու
նշանակությունը
համամարդկային
արժեհամակարգում:

9.Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Տեղեկանալ Ս. Գրքի կառուցվածքային բաժանումներին, Ս. Գրքի Նոր Կտակարանի
գրքերի բովանդակությանը և բնույթին.
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Ձևակերպել համակողմանի մտածելու կարողություններ
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 արդյունավետորեն կազմակերպելու ժամանակն ու առկա տեղեկությունները,
պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ինքնուրույն հետազոտությունների
ներկայացումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
10 Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն ու
կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
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Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ3. Աստվածաշնչագիտության բնագավառում իրականացնել բնագրագիտական,
բանասիրական և աստվածաբանական մեկնողական աշխատանք՝ մասնավորաբար
Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության հետազոտման ուղղությամբ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ,
հանձնարարված գրականության քննարկում, մասնակցություն արտալսարանային
քննարկումների, թեզերի կատարում, ինքնուրույն հետազոտությունների հանձնարարում,
2. գրավոր կամ բանավոր հարցումներ, բանավիճային քննարկումներ, հարց ու
պատասխան,
3. նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռավար ուսուցման մեթոդների
կիրառում,
5. զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի, նախագծի հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշար: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Համառոտ բովանդակությունը

Նոր կտակարանի կառուցվածքը. Համատեսական Ավետարաններ: Ավետարան ըստ
Մատթեոսի: Ավետարան ըստ Մարկոսի: Ավետարան ըստ Ղուկասի: Ավետարան ըստ
Հովհաննու: Գործք Առաքելոց: Պողոսի նամակները: Հովվական նամակներ: Հովհաննու
հայտնությունը:
14. 1. Գրիգոր Սարաֆյան, Ներածությու Նոր Կտակարանի, Լիբանան, 1950:
2. Եզնիկծ. վ. Պետրոսյան, Ներածություն Նոր Կտակարանի, Ս. Էջմիածին, 1994:
3. Ա. Կայայան, Նոր Կտակարանի ընդհանուր ներածություն, 2003:
4. Արշակ արք. Մանուկյան,Աստվածաշունչ մատեանը, Թեհրան, 1966:
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2. Բարոյական աստվածաբանություն
1.2104/Բ12
3. 3 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
Քրիստոնեական բարոյականության հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների
համակարգված ուսումնասիրություն՝ նկատի ունենալով քրիստոնեական եկեղեցիների
տեսանկյունները՝ բարոյականության հիմնական խնդիրների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ուսանողըկծանոթանա քրիստոնեական բարոյագիտական ուսմունքի և ընդհանուր
մշակութային համակարգում դրա դերի հետ
2. ուսանողը կծանոթանա քրիստոնեական բարոյականության հիմնական
կատեգորիաների հետ
3.ուսանողը կծանոթանա բարոյականության վերաբերյալ քրիստոնեության ուսմունքի
հետ, այնպես, ինչպես ներկայացված է Աստվածաշնչում և աստվածաբանական
տեքստերում
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 բարոյագիտական տեսանկյունների համեմատական վերլուծությունը կատարելու
կարողություն
 բարոյագիտության հետ առնչվող աստվածաբանական և վարդապետական
տեքստերի հետ աշխատելու կարողություն
 հիմնական սկզբունքների տեսանկյունից քրիստոնեական էթիկայի վերլուծություն
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 միջանձնային
և
միջմշակութային
փոխառնչության
պայմաններում
բարոյականության վերաբերյալերկխոսություն վարելու հմտություն
 տարաբնույթ լսարաններում աստվածաբանությանը և հոգևոր-բարոյական
մշակույթի պատկերացումները ակտուլիզացնելու հնարավորություն
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա6. Սահմանել բարոյական աստվածաբանության սկզբունքները և ներկայացնել
հասարակության մեջ դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5.Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
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Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն և լսարանի կողմից տրվող հարցերի քննարկում,
2.Ունկնդիրների ելույթները զեկույցներով,
3.Դասախոսությունների մուլտիմեդիական ուղեկցություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
«Բարոյական աստվածաբանություն» առարկան: Քրիստոնեական բարոյականության
առանձնահատկությունները: Մեղք և ապաշխարություն: Բնական բարոյական օրենք:
Հին կտակարանյան բարոյական օրենք: Նոր կտակարանյան բարոյական օրենք:
Հասարակության քրիստոնեական սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Архимандрит Платон , Православное нравственное богословие, 1994.
2. Աստվածաբանություն, Գարեգին Ա., Քրիստոնեական բարոյագիտություն:

2. Իսլամ
1. 2101/Բ13
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ ու պատկերացումներ իսլամի պատմության, դավանաբանական առանձնահատկությունների, ծիսապաշտամունքային համակարգի, հիմնական ուղղութունների և
դրանց տարատեսակների, իսլամական մշակույթի, իսլամի զարգացման ժամանակակից
միտումների և համաշխարհային պատմության մեջ այս կրոնի դերի վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)




թվարկելու իսլամի հիմնական հատկանիշները, բնորոշ գծերը և առանձնահատկությունները
նկարագրելու իսլամի ձևավորման ու զարգացման պատմությունը
լուսաբանելու ժամանակակից իսլամի զարգացման հիմնական միտումներն ու
առանձ-նահատկությունները

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)



վերլուծելու իսլամի կրոնապաշտամունքային համակարգը և աշխարհայացքային
պատկերացումները:
համեմատելու իսլամի և քրիստոնեության դավանաբանությունը և պաշտամունքը
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բացահայտելու և վերլուծելու իսլամի աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային և
դավանաբանական առանձնահատկությունները
համադրելու իսլամի հիմնական ուղղությունները և ենթաուղղությունները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու իսլամն իբրև կրոնամշակութային երևույթ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում
սեմինար պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների
շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ, գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 3 և 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում
է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված
թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 9. քննությունն
անցկացվում է բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական
հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իսլամի ծագումը, վաղ իսլամի կրոնական և հասարակական-պատմական արմատները:
Մուհամեդի կյանքը և քարոզչական գործունեությունը: Վաղ իսլամի ռազմաքաղաքական
պատմությունը, իրավական սկզբունքները: Իսլամի դավանաբանությունը և
պաշտամունքը: Ղուրան, Սուննա: Հավատի հինգ հիմնասյուները: Իսլամի
պառակտումները
և
դրանց
կրոնադավանաբանական
պատճառները:
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Դավանաբանական պառակտումները իսլամում` համբալականներ, խարիջականներ,
մութազիլականներ, ալաֆականներ, մարջայականներ և վահաբականներ: Իսլամի
պաշտամունքային-ծիսական-տոնական համակարգը: Իսլամն արդի աշխարհում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Август Мюллер, История ислама, М. 2014.
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2, М. 2007.
3. Карамазов, В. Д. Всеобщая история религий мира, СПб. 2011.
4. Матвеев К.П. История ислама, М. 2005.
5. Encyclopedia of religion, Thomson Gale, 2005.
1. 1406/Բ14

2. Հին հունարեն

4. 4 ժամ/15 շաբ.

5. 60/60

6.
4-րդ գարնանային
կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 4 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել անհրաժեշտ գիտելիքներ՝
 hին հունարենի հնչյունաբանության, շեշտադրությանկանոնների,ձևաբանական և
շարահյուսական հիմնական օրինաչափությունների
 դասական հին հունարենի և Նոր կտակարանի շրջանի կոյնե հունարենի
հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ
9.] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ճիշտ կերպով գնահատելու հին հունարենի տեղն ու դերը Նոր կտակարանի և
աստվածաբանական այլ տեքստերի բնագրային քննության և ճիշտ մեկնաբանության
հարցում
 բնութագրելու հին հունարենի հիմնական առանձնահատկությունները
3. բացատրելու Նոր կտակարանի բնագրի լեզվակառուցվածքային ընդհանուր օրինաչափությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ ընթերցելու և հասկանալու հին հունարեն աստվածաբանական տեքստեր
5. արդյունավետ օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները հետագա մասնագիտական
գործունեության մեջ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու իր ունեցած գիտելիքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության,
համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
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իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։

Գ4. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք, խմբային քննարկում
2. խոսքային` բացատրական-նկարագրական, վերարտադրողական, քննականվերլուծական մեթոդներ
3. ոչ գործուն (պասսիվ), գործուն (ակտիվ) և փոխներգործուն (ինտերակտիվ) մեթոդներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը՝ 6 միավոր. ստուգումն
անցկացվում է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք
հանձնարարված թեմայով:
2. Ինքնուրույն աշխատանք, գնահատման առավելագույն շեմը` 6, հանձնարարվում է
գրավոր ինքնուրույն աշխատանք, ուսանողը ընտրում է նախօրոք հանձնարարված
թեմաներից որևէ մեկը:
3. Եզրափակիչ քննություն. գնահատման առավելագույն շեմը՝ 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հին հունարենի այբուբենը, հնչյունների արտասանությունը և շեշտադրման հիմնական
օրինաչափությունները:
2. Առաջին, երկրորդ, երրորդ հոլովումները և հոլովական առանձնահատկությունները.
հոլովների շարահյուսական հիմնական կիրառությունները:
3. Անձնական, ցուցական դերանունների և ածականնների հոլովումը և ածականների
ատրիբուտային ու պրեդիկատային գործածությունը:
4. Ներկա ժամանակի, անցյալ անկատարի, ապառնիի կազմությունը և ներգործական ու
միջին խոնարհումը:
5.Աորիստ I-ի և աորիստ II-ի կազմությունը և ներգործական ու միջին խոնարհումը. անցյալ անկատարի և աորիստ II-ի կազմության ընդհանրությունն ու տարբերությունը:
6. Կրավորական աորիստ I-ի և աորիստ II-ի կազմությունը և խոնարհումը:
7. Կրավորական աորիստի հիմքից ապառնի կրավորականի կազմությունը և խոնարհումը:
8. Դեպոնենտ բայերի էությունն ու առանձնահատկությունները:
9. Ներկայի, աորիստ I-ի, աորիստ II-ի և կրավորական աորիստի հիմքից ներգործական,
միջին և կրավորական սեռի դերբայների կազմությունը, հոլովումը և շարահյուսական
կիրառությունները:
10. Ներկայի, աորիստ I-ի, աորիստ II-ի և կրավորական աորիստի հիմքից ներգործական,
միջին և կրավորական սեռի հրամայական ձևերի կազմությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. J. Duff, The Elements of New Testament Greek, 3rd ed., Cambridge University Press, 2005.
2. J. A. Hewett, C. M. Robbins, S. R. Johnson, New Testament Greek, Baker Academic, Michigan,
104

2011.
3. B. M. Metzger, Lexical Aids for Students of New Testament Greek, new edition, Oxford, 1978.

1. 2104/Բ15

2. (ՀԲ) Հայոց եկեղեցին զարգացած միջնադարում (9-15րդ դդ.)

3. 8 կրեդիտ

4. 8ժամ/15շաբ.
5. 200/40
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տալ ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ «Հայոց եկեղեցու պատմությունը
զարգացած միջնադարում (9-15-րդդդ.)» առարկայի վերաբերյալ:


Պատրաստել հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի կադրեր,որոնք իրենց
գիտելիքները կարող են կիրառել դպրոցական ու բուհական ոլորտներում:



Ձևավորել հայոց եկեղեցու պատմության լիարժեք մասնագետներ,որոնք
կօգտագործեն իրենց իմացությունները հայագիտության բնագավառում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Ներկայացնելու «Հայոց եկեղեցու պատմությունը զարգացած միջնադարում(9-15րդ դդ.)» առարկան
 Դասակարգելու «Հայոց եկեղեցու պատմությունը զարգացած միջնադարում (9-15րդ դդ.)» առարկայի փուլային զարգացումները:
 Լուսաբանելու «Հայոց եկեղեցու պատմությունը զարգացած միջնադարում (9-15րդ դդ.)» առարկայի հիմնախնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Կիրառելու դպրոցական և բուհական համակարգերում
 Վերլուծելու եկեղեցապատմական կարևորագույն իրադարձությունները և
բացահաըտելու դրտապատճառները
 Լուծելու քննության կարևոր հիմնահարցեր

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Ընդհանրացնելու ձեռք բերված գիտելիքների պաշարը
 Մեկնաբանելու առարկայի այս կամ այն հիմնախնդիրը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։

Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
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Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Հարց ու պատասխան, կարծիքների փոխանակում, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման
վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4 միավորով:
Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 2-րդ ընթացիկ
քննությունը բանավոր է (առարկան հետազոտական բաղադրիչով է)՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Ուսանողը պետք է կատարի ինքնուրույն անհատական
հետազոտական աշխատանք:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայոց եկեղեցու պատմությունը Բագրատունյաց թագավորության շրջանում
2. Հայոց եկեղեցու պատմությունը Կիլիկիայի հայկական թագավորության շրջանում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1.Օրմանյան Մ., Ազգապատում, Ա, Ս.Էջմիածին,2001:
2. 2.Օրմանյան Մ., Ազգապատում, Բ, Ս.Էջմիածին,2001:
3. <<Կանոնագիրք հայոց>>, Բ,աշխ. Վ. Հակոբյան, Երևան,1971:

4. <<Հայ ժողովրդի պատմություն>>,ԳԱ հրատ.,հ. III,Երևան,1976:
5. Վարդանյան Վ., Աղթամարի կաթողիկոսության պատմությունից, Երևան,2017:

2. (ՀԲ) Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն-2
1. 2101/Բ16
3. 8 կրեդիտ
4. 8 ժամ/շաբ.
5. դաս.-6, սեմ.-2
6. 4-րդ ՝գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել արևելյան Ուղղափառ
եկեղեցու բաժանման, ուղղափառ ինքնանկախ և ինքնավար եկեղեցիների
պատմության վերաբերյալ
 Գիտելիքներ տալ Կաթոլիկ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ
 Գիտելիքներ տալ Բողոքական եկեղեցիների կազմավորման և կաթոլիկ եկեղեցու
հետ հարաբերությունների վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
106

1. կունենա ընդհանուր գիտելիքներ արևելյան Ուղղափառ ինքնանկախ և ինքնավար
եկեղեցիները
2. գիտելիքներ կունենա Կաթոլիկ եկեղեցու միջնադարյան և ժամանակակից
պատմության վերաբերյալ
3. կունենա գիտելիքներ ռեֆորմացիայի առաջացման, ընթացքի և Բողոքական
եկեղեցիների կազմավորման վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.կկարողանա տարբերակի արևելյան և արևմտյան եկեղեցիների դավանաբանական և
տոնածիսական տարբերությունները
2. կճանաչի բողոքական և կաթոլիկ եկեղեցիների դավանաբանական և տոնածիսական
տարբերությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։

Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 3 և 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 6. ստուգումն անցկացվում
է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված
թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 7. քննությունը
անցկացվում է բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական
հարց. 1-ին հարցը` 3, 2-րդ հարցը` 2 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քրիստոնեական Արևելքը XI դարի երկրորդ կեսին: Արևելյան պատրիարքությունները
XI-XV դարերում: Արևելյան պատրիարքությունները XVI-XIX դարերում: Ռուս
ուղղափառ եկեղեցու պատմության վաղ փուլը: Ռուս ուղղափառ եկեղեցու
կենտրոնացումը և ինք-նանկախության հռչակումը: Ռուս ուղղափառ եկեղեցին XVIIXVIII դարերում: Ռուս ուղղափառ եկեղեցին XIX դարում: Կիպրոսական ուղղափառ
եկեղեցի: Վրացական ուղղափառ եկեղեցի: Սերբական ուղղափառ եկեղեցի:
Ռումինական ուղղափառ եկեղեցի: Բուլղարական ուղղափառ եկեղեցի: Հելլադական
ուղղափառ եկեղեցի: Ալբանական և Լեհական ուղղափառ եկեղեցիներ: ՉեխոՍլովակյան և Ամերիկյան ուղղափառ եկեղեցիներ: Կաթոլիկ եկեղեցին XI դարի երկրորդ
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կեսիկ: Կաթոլիկ եկեղեցին և խաչակրաց արշավանքները: Կաթոլիկ եկեղեցին XII
դարում: Կաթոլիկության ներքին կյանքը XIII-XIV դարերում: Կաթոլիկ եկեղեցու մեծ
պառակտումը:
Կաթոլիկ
եկեղեցին
և
XII-XV
դարերի
արևմտյանհերձվածները:Ռեֆորմացիոն շարժումը: Լյութերական ռեֆորմացիան:
Կալվինական ռեֆորմացիան: Անգլիկան եկեղեցին: Կաթոլիկյան ռեֆորմացիա
(հակառեֆորմացիա): Կաթոլիկ եկեղեցին XVIII դարում: Կաթոլիկ եկեղեցին XIX դարում:
Վատիկանի I տիեզերական ժողովը՚:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Заборов М. А., Папство и крестовые походы, Москва, Берлин, Директ-Медиа, 2021
2. Юрий Табак, Православие и Католичество. Основные догматические и обрядовые
расхождения. 2002
3. Джон Норвич, История папства, АСТ, 2014.
4. Александр Дворкин, Очерки по истории Вселенской Православной Церкви, 2014
5. Основы православного вероучения. Учебное пособие, ред. Митрополит Иларион (Алфеев),
2020
6. Бецольд, Фридрих История Реформации в Германии т.2 / Фридрих Бецольд, Москва, 2017.
7. Льюис, В. Спиц История Реформации, Москва, 2016.
8. F. Edward, 101 Questions and Answers on Eastern Catholic Churches.Paulist Press. 2007
9. V. John, The Catholic Church Through the Ages. Paulist Press, 2005.

2. Հայոց տոմարը և տոնացույցը մինչև 10-րդ դար
1.2104/Բ17
3. 4 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-2
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց տոմարի և տոնացույցի զարգացման պատմության
ուսումնասիրության միջոցով կայուն գիտելիքներ ձեռք բերել ուսումնասիրվող
գիտական դիսցիպլինների վերաբերյալ, ինչը ազգային ու միջազգային ամենատարբեր
գիտական ոլորտներում պատմական ու ժամանակային զանազան խնդիրների
բացահայտման լայն հնարավորություն կընձեռի՝ դրանք նորովի գնահատելու և
արժևորելու հնարավորությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


գիտության ու կրոնական զանազան ոլորտներում դրսևորելու իր գիտելիքներն ու
իմացությունները՝ պատմագիտական, աստվածաբանական խնդիրների ժամանակային
հարցերը իրենց ճիշտ ժամանակի հետ առնչելով:

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Հայոց տոմարական ու տոնացույցային եղանակների կիրառմամբ գիտական լուծումներ
տալ պատմության ժամանակային բազմաթիվ անճշտությունների, որոնք ավանդաբար
անցնում են սերնդից սերունդ:

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


ընդհանրական կարողությունների արմատավորում, ինչն անհրաժեշտ է հումանիտար
գիտություններով զբաղվողներին՝ բանասերներին, պատմաբաններին, արևելագետներին
ևն:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝
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Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն
ու կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ4.
Որոշակի
ղեկավարության
ներքո
իրականացնել
գիտահետազոտական
աշխատանքներ եկեղեցական հայրերի ժառանգության, հայոց կանոնական իրավունքին
վերաբերող բնագրերի շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Բ6. Լուսաբանել հայոց տոնածիսական համակարգը, տոնի հիմքում ընկած
աստվածաբանական խորին խորհուրդը:
Բ7. Ներկայացնել մատենագրական
ժառանգության մեջ կիրառվող տոմարական
հաշվումների հիմնական առանձնահատկությունները, կատարել տոմարական ճիշտ
հաշվարկներ, ընդգծել կանոնագրքի էական նշանակությունը հայոց մեջ:
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։

11. Կիրառվում են դասավանդման ու ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն, քննարկում, ռեֆերատ, աղյուսակների համեմատական քննություն,
լուսնի հասակի և տոնական օրերի հաշվարկներ ևն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները՝
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տոմարագիտությունն իբրև կիրառական աստվածաբանության առարկա,
2. Հայոց շարժական տոմարը և հուլյան անշարժ տոմարի ներդրումը հայոց մեջ,
3. Հայոց նախաքրիստոնեական տոնացույցի վերականգնումը քրիստոնեական տոների
համադրության հիման վրա,
4. Հայոց տոնացույցն ու տոմարը 5-րդ դարում,
5. Հայոց տոմարում և տոնացույցում կատարված արմատական բարեփոխությունները 6-րդ
դարում,
6. Հայոց տոմարի ու տոնացույցի զարգացման վիճակը 7-րդ դարում,
7. Հայոց տոմարի, հատկապես տոնացույցի մեջ կատարված հիմնարար բարեփոխությունը
8-րդ դարում, Հայոց տոմարի ու տոնացույցի հարցերի քննությունը 9-10-րդ դդ.:

14.

Հիմնական գրականության ցանկ.
8.
9.
10.
11.

Ան. Շիրակացի, Տիեզերագիտություն և տոմար, աշխ. Աշ. Աբրահամյանի, Երևան, 1940
Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը,աշխ. Աշ. Աբրահամյանի, Երևան, 1944
Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն հայոց, Երևան, 1961
Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը ,աշխ. Աշ. Աբրահամյանի, Ե., 1956
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12. Շառլ Ռընու,§Ճաշոց գիքի ծագումն ու զարգացումը¦, ՊԲՀ, 1987, թիվ 2
13. Ռ. Հ. Վարդանյան, §Պատճէն տոմարի հայոց¦-ի խմբագրությունների ժամանակի
որոշումը. 6-18-րդ դարեր, Երևան, 2007
14. Ռ. Հ. Վարդանյան, Հայոց տոնացույցը (4-18-րդդարեր). Երևան, 1999
15. Ռ. Հ. Վարդանյան, Անանիայի Շիրակացւոյ (Շիրականւոյ) համարողի ՇԼԲ կարգը, Եր.,
2017
16. Baumstark, Liturgie comparee, prinsipes et methods pour 1, etude des liturgies chitennes 3-e
edition, reoue Pardom Bernard Botte, Cevetoge, 1953

2. Հայոց Եկեղեցու տոներն ու 3. 7 կրեդիտ
ծեսերը
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-1
6. 4-րդ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատմամբ
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանղների մոտ ձևավորել ծեսի աստվածաբանության
վերաբերյալ, քրիսոտնեական եկեղեցու տոների, ծեսերի, խորհուրդների վերաբերյալ
մասնագիտական
գիտելիքներ
և
պատկերացումներ,
ծանոթացնել
դրանց
ուսումնասիրության մեթոդներին ու դպրոցներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. 2104/Բ18



կիմանա ծեսի աստվածաբանության ձևավորման տեսությունը և պատմություն

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կհասկանա ծեսի աստվածաբանության էություն, ծանոթ կլինի դրա ուսումնասիրության
մեթոդներին, դպրոցներին ու կատեգորիաներին

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կկարողանա համեմատական վերլուծության ենթարկել և իրարից տարբերել
քրիստոնեական տարբեր եկեղեցիների ծիսական արարողությունների և խորհուրդների
բովանդակային և կատարողական առանձնահատկություններ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական ժառանգությանը,
կանոնագիտության
և
տոմարագիտության
խնդիրներին,
մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն ու
կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը։

Բ4. Որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել գիտահետազոտական
աշխատանքներ եկեղեցական հայրերի ժառանգության, հայոց կանոնական իրավունքին
վերաբերող բնագրերի շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
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Բ6 Լուսաբանել հայոց տոնածիսական համակարգը, տոնի հիմքում ընկած
աստվածաբանական խորին խորհուրդը:
Գ1. Աշխատել թիմում։

Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ,
հանձնարարված գրականության քննարկում, մասնակցություն արտալսարանային
քննարկումների,
թեզերի
կատարում,
ինքնուրույն
հետազոտությունների
հանձնարարում,
2. գրավոր կամ բանավոր հարցումներ, բանավիճային քննարկումներ, հարց ու
պատասխան,
3. նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռավար ուսուցման մեթոդների
կիրառում,
4. զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի, նախագծի հանձնարարում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը
գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ
ընթացիկ քննությունը
գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ի՞նչ է խորհուրդը: Ի՞նչ է ծեսը:
Եկեղեցական խորհուրդները, խորհուրդների բնույթը:
7 խորհուրդները, դրանց էությունը և կատարման ձևերը:
Ս. Պատարագ (ծագումը, ձևավորումը, մեկնությունը):
Նվիրապետական աստիճանները:
Մյուռոնօրհնությունը:
Հայ եկեղեցու ժամերգությունները (ծագումը, ձևավորումը, մեկնությունը):
Ծիսական զգեստներ և անոթներ:
Աստվածպաշտական գրքեր:
Հայ եկեղեցու տոները (տերունի և տաղավար):

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նորայր արք. Պողոսյան, Ծիսագիտություն, Նյու-Յորք, 1990:
2. Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ծիսական բառարան, Երևան, 1991:
3. Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ծիսագիտություն, Հայ առաքելական Ս. Եկեղեցու, 1977,
Երուսաղեմ:

1. 2104/Բ19

2. (ՀԲ) Հայոց եկեղեցին ուշ միջնադարում և նոր
շրջանում
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3. 5 կրեդիտ

4. 5 ժամ/15շաբ.
6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝


5. 100/20
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի բակալավրի 3-րդ կուրսի ուսանողներին տալ
համակարգված գիտելիքներ 15-18-րդ դարերի Հայ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Կծանոթանա հայոց կաթողիկոսների և նշանավոր այլ հոգևորականների
գործունեությանը
2.Հայ եկեղեցու նվիրապետական աթոռներին և կրոնական այլ կառույցներին

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.Կտիրապետի հայոց եկեղեցական նշանավոր ժողովներին
4.Կյուրացնի հայոց եկեղեցուն առնչվող օրենսդրությունները

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ընդհանուր առմամբ ՝ հայոց եկեղեցու գործունեության պատմական այդ կարևոր
ժամանակահատվածին (ավելի քան 400 տարի)
11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2 Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման
վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4 միավորով:
Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 2-րդ ընթացիկ
քննությունը բանավոր է (առարկան հետազոտական բաղադրիչով է)՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Ուսանողը պետք է կատարի ինքնուրույն անհատական
հետազոտական աշխատանք:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3112

ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանը և Հայոց եկեղեցին թուրքմենական ցեղերի տիրապետության շրջանում:
Ջհանշահ. Հայաստանը վարչական նոր բաժանումների համատեքստում: Կաթողիկոսական
աթոռի տեղափոխումը Սսից Էջմիածին: Էջմիածնի 1441թ. ազգային-եկեղեցականժողովը:
Կիրակոս Վիրապեցի: Թովմա Մեծոփեցի: Հովհաննես Հերմոնեցի: Գրիգոր Մուսաբեգյան:
Գրիգոր
Արտազեցի:
ԶաքարիաԱղթամարցի:
Սիս-Անթիլիաս
կաթողիկոսություն:
Կոստանդնուպոլսի Հայոց պատրիարքություն: Հովակիմ Պրուսացի: Հովհաննես Կոլոտ
Բաղիշեցի: Ավետիք Եվդոկացի: Գրիգոր Շղթայակիր: Աղթամարի հակաթոռկաթողիկոսություն:
Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքություն: Էջմիածնի 1547թ. Եկեղեցական ժողովը: Ստեփանոս Ե
Սալմաստեցի: Սեբաստիայի 1562թ. Եկեղեցական
ժողովը: Միքայել Ա Սեբաստացի:
Հայաստանը Շահ-Աբաս I-ի տիրապետության շրջանում: Դավիթ Դ Վաղարշապատցի:
Մելքիսեդեկ Գառնեցի: Մովսես Գ. Տաթևացի: Փիլիպպոս Ա Աղբակեցի: Նոր Ջուղայի
գաղթօջախը: Էջմիածնի 1677թ. եկեղեցական ժողովը: Հակոբ Դ Ջուղայեցի: Եղիազար Ա
Այնթափցի: Աղվանից-Գանձասարի Կաթողիկոսություն: Եսայի Հասան- Ջալալյան: Մխիթարյան
միաբանություն: Մխիթար Սեբաստացի: Ղևոնդ Ալիշան:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՕրմանյանՄ., Ազգապատում, հ. Ա, Էջմիածին, 2001:
2. ՕրմանյանՄ., Ազգապատում, հ. Բ, Էջմիածին, 2001:
3. ՕրմանյանՄ., Ազգապատում, հ. Գ, Էջմիածին, 2001:
4. Հայ Սփյուռք հանրագիտարան, Երևան, 2003 (730 էջ):
5. ՀովհաննիսյանԱ., Երուսաղեմիպատմություն, Գյումրի, 2003,
ՙԴպիր՚հրատարակչություն (70 էջ):

2. Վարդապետական աստվածաբանություն
3. 4 կրեդիտ
(Աստված, Սուրբ Երրորդություն, Արարչաբանություն)
4. 3 ժամ/1շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-1
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ քննության
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել Քրիստոնեական Եկեղեցու
վարդապետությունը Մեկ Աստվածության և Սուրբ Երրորդության մասին, Աստվածային
Արարչագորության մասին, Հրեշտակների և Մարդու մասին, ինչպես նաև չարի
առաջացման պատճառների և մեղքի մասին: Դասընթացքի շրջանակներում
ուսանողները
կուսումնասիրենՀայԵկեղեցուկողմիցընդունվածաստվածաբանական
բնութիգրվածքներ Սուրբ Երրորդության և Արարչագործության մասին, Հրեշտակների
ինն դասերի մասին, մարդու ստեղծման, նախամեղքի և մարդու անկման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.2104/Բ20




Ընդհանրական Եկեղեցու Երրորդաբանական ուսմունքի մասին
Աստվածային արարչագործության մասին

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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ինքնուրույն վերլուծել Եկեղեցու դավանանքը Մեկ Աստծո և Սուրբ Երրորդության
մասին
 ինքնուրույն վերլուծել քրիստոնեության տեսությունը արարչագործության,
մարդու և մեղքի մասին
Գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ


կիրառել իր ունեցած գիտելիքները իր գիտական
միջեկեղեցական տարբեր քննարկումների ժամանակ:

ուսումնասիրություններում,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, ընթերցվում և
քննարկվում են աստվածաբանական մատենագրությունից հատվածներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություններ, նախօրոք
պատրաստված լինելով քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. գնահատման առավելագույն շեմը՝ 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աստված: Աստծու գոյությունը: Սուրբ Երրորդություն:
2. Հայր Աստված Աստվածաշնչում: Որդի Աստված Աստվածաշնչում: Սուրբ Հոգի Աստված
Աստվածաշնչում:
3. Սուրբ
Երրորդության
մասին
վարդապետության
բանաձևումը
(Ա.
և
Բ.
տիեզերաժողովներ): Աստծու Արարչագործությունը: Հավատք (ըստ Հին և Նոր
Կտակարանների):
4. Հրեշտակներ: Մարդ:
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5. Չարի առաջացումը: Մեղք:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աճէմեան Շահէ արք., Մեր հաւատքը. Հաւատոյ հանգանակ, Դաւանանք Հայ Եկեղեցւոյ,Ս.
Էջմիածին, 2001:
2. Գրիգոր Տաթևացի, Ոսկեփորիկ, Երևան,1995:
3. Պետրոսյան Եզնիկ վրդ., Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանությունը, Ս.Էջմիածին, 1996:
4. Տեր-Միքելյան Ա., Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, Սբ. Էջմիածին, 2007:
5. Филарет археписк., Православное Догматическое богословие, 1865: Филарет археписк.,
Православное Догматическое богословие, 1865.

2. Հայոց տոմարը և տոնացույցը 11-19-րդ դդ.
1.2104/Բ21
3. 5 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-2
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց տոմարի և տոնացույցի զարգացման պատմության
ուսումնասիրության միջոցով կայուն գիտելիքներ ձեռք բերել ուսումնասիրվող
գիտական դիսցիպլինների վերաբերյալ, ինչը ազգային ու միջազգային ամենատարբեր
գիտական ոլորտներում պատմական ու ժամանակային զանազան խնդիրների
բացահայտման լայն հնարավորություն կընձեռի՝ դրանք նորովի գնահատելու և
արժևորելու հնարավորությամբ:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքը կլինի այն, որ ուսանողը ոչ միայն տեսական
գիտելիքներ ձեռք կբերի նշված գիտությունների վերաբերյալ, այլև հայոց մեջ
պահպանված տեղեկությունների ու դրանց գործնական կիրառմամբ գիտական ու
պատմական ճշգրումներ կատարի ոչ միայն հայ, այլև այլ ժողովուրդների պատմության
մեջ՝ շտկելով նաև համաշխարհային ինչ-ինչ պատկերացումներ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


գիտության ու կրոնական զանազան ոլորտներում դրսևորելու իր գիտելիքներն ու
իմացությունները՝ պատմագիտական, աստվածաբանական խնդիրների ժամանակային
հարցերը իրենց ճիշտ ժամանակի հետ առնչելով:

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Հայոց տոմարական ու տոնացույցային եղանակների կիրառմամբ գիտական լուծումներ
տալ պատմության ժամանակային բազմաթիվ անճշտությունների, որոնք ավանդաբար
անցնում են սերնդից սերունդ:

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


ընդհանրական կարողությունների արմատավորում, ինչն անհրաժեշտ է հումանիտար
գիտություններով զբաղվողներին՝ բանասերներին, պատմաբաններին, արևելագետներին
ևն:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝
Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն
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ու կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
Ա5 Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ4.
Որոշակի
ղեկավարության
ներքո
իրականացնել
գիտահետազոտական
աշխատանքներ եկեղեցական հայրերի ժառանգության, հայոց կանոնական իրավունքին
վերաբերող բնագրերի շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Բ7. Ներկայացնել մատենագրական ժառանգության մեջ կիրառվող տոմարական հաշվումների
հիմնական առանձնահատկությունները, կատարել տոմարական ճիշտ հաշվարկներ, ընդգծել
կանոնագրքի էական նշանակությունը հայոց մեջ:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման ու ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն, քննարկում, ռեֆերատ, աղյուսակների համեմատական քննություն,
լուսնի հասակի և տոնական օրերի հաշվարկներ ևն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները՝
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14.

Տոմարագիտությունն իբրև կիրառական աստվածաբանության առարկա,
Հայոց շարժական տոմարը և հուլյան անշարժ տոմարի ներդրումը հայոց մեջ,
Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերի ՇԼԲ զատկացուցակը և Հայոց փոքր թվականը
Հայոց փոքրագույն թվական
Սիմեոն Երևանցու տոնացույցը
Տոնացույցից օգտվելու կերպը

Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ան. Շիրակացի, Տիեզերագիտություն և տոմար, աշխ. Աշ. Աբրահամյանի, Երևան, 1940
Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը,աշխ. Աշ. Աբրահամյանի, Երևան, 1944
Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն հայոց, Երևան, 1961
Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը ,աշխ. Աշ. Աբրահամյանի, Ե., 1956
Շառլ Ռընու,§Ճաշոց գիքի ծագումն ու զարգացումը¦, ՊԲՀ, 1987, թիվ 2
Ռ. Հ. Վարդանյան, §Պատճէն տոմարի հայոց¦-ի խմբագրությունների ժամանակի
որոշումը. 6-18-րդ դարեր, Երևան, 2007
7. Ռ. Հ. Վարդանյան, Հայոց տոնացույցը (4-18-րդդարեր). Երևան, 1999
8. Ռ. Հ. Վարդանյան, Անանիայի Շիրակացւոյ (Շիրականւոյ) համարողի ՇԼԲ կարգը, Եր.,
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2017
9. Baumstark, Liturgie comparee, prinsipes et methods pour 1, etude des liturgies chitennes 3-e
edition, reoue Pardom Bernard Botte, Cevetoge, 1953

1.2104/Բ22

2. (ՀԲ) Հայրաբանություն

4. 6 ժամ/ շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է.


3. 7 կրեդիտ

5. 60 ժ դաս., 30 ժ. Սեմ.
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

ուսանողներին տրամադրել համակողմանի գիտելիք Ընդհանրական եկեղեցու և Հայոց
եկեղեցու հայրերի վերաբերյալ,



ներկայացնել Եկեղեցու հայրերի կյանքը, գործունեությունը,մատենագրական
վաստակը և աստվածաբանական հայացքները,
 ծանոթացնել Եկեղեցու հայրերի աշխատություններին և դրանց բովանդակային
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնելու Ընդհանրական եկեղեցու և Հայոց եկեղեցու հայրերի կյանքը,
գործունեությունը,մատենագրական վաստակը և աստվածաբանական հայացքները,
պատկերացնելու Եկեղեցու հայրերի ընդհանրական հայացքները,

 վերլուծելու Եկեղեցու հայրերի աշխատություններն ու դրանց բովանդակային
առանձնահատկությունները:
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կիրառելու Եկեղեցու հայրերի մասին տվյալների հավաքման, պահպանման և մշակման
մեթոդները,

 վեր հանելու Եկեղեցու հայրերի հիմնական հայացքները,
 ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ, հոդվածներ ներկայացնելու,
վերլուծություններ կատարելու և լուսաբանելու առաջադրված խնդիրներն ու
ուղղությունները՝
օգտագործելով
ժամանակակից
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները:
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու և վերլուծելու, պահպանելու
մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
արդյունավետորեն կազմակերպելու ժամանակն ու առկա տեղեկությունները,
պատրաստելու
գիտական
զեկուցումներ,
ինքնուրույն
հետազոտությունների
ներկայացումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
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ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն
ու կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ4.Որոշակի
ղեկավարության
ներքո
իրականացնել
գիտահետազոտական
աշխատանքներ եկեղեցական հայրերի ժառանգության, հայոց կանոնական իրավունքին
վերաբերող բնագրերի շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ,
հանձնարարված գրականության քննարկում, մասնակցություն արտալսարանային
քննարկումների,
թեզերի
կատարում,
ինքնուրույն
հետազոտությունների
հանձնարարում,
2. գրավոր կամ բանավոր հարցումներ, բանավիճային քննարկումներ, հարց ու
պատասխան,
3. հայոց իրավունքի պատմության չուսումնասիրված էջերի հետազոտություն և
լսարանային քննարկումներ,
4. նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռավար ուսուցման մեթոդների
կիրառում,
5. զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի, նախագծի հանձնարարում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման
վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4 միավորով:
Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 2-րդ ընթացիկ
քննությունը բանավոր է (առարկան հետազոտական բաղադրիչով է)՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Ուսանողը պետք է կատարի ինքնուրույն անհատական
հետազոտական աշխատանք:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նախանիկեական շրջան
2. Հետնիկեական շրջան կամ Ոսկեդար
3. Անկման շրջան

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Քյոսեյան Հ., Եկեղեցու հայրեր, վարդապետներ (IV-VIIIդդ.), Եր., Մագաղաթ, 2007։
2. Քյոսեյան Հ., Եկեղեցու հայրեր, վարդապետներ (IV-VIIIդդ.), Բ լրամշակված հրատ.,
Եր., Արտագերս, 2020։
3. Քյոսեյան Հ., Ընթերցումներ
եկեղեցու հայրերի և վարդապետների
մատենագրությունից, Եր., 2008։
4. Քյոսեյան Հ., Ընտրանի հայ եկեղեցական մատենագրության, աշխ.՝ Պ. Խաչատրյանի
և Հ. Քյոսեյանի, Սբ. Էջմիածին, 2003:
5. Պետրոսյան Ե., Հայրաբանություն, Էջմիածին, 1996:
6. Саврей В.Я., Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. 3
изд. М.: URSS; КоКнига, 2011.
7. Флоровский Г. Прот., Восточные отцы церкви, М., 2003.

2. (ՀԲ) Հին Կտակարանի մեկնություն
3. 5 կրեդիտ
1.2104/Բ23
4. 7 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-5, սեմ.-2
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել. Մեկնությունը
որպես
հնագույն
ժանր, մեկնությունների
առաջնակարգ տեղը կրթական ոլորտում
 Ծանոթացնել մեկնողական գրականության պատմական զարգացման հիմնական
փուլերին և մեկնողական բազմաթիվ դպրոցների պատմությանը և գործունեությանը
 Մեկնողական ժանրի կազմավորումը և զարգացումը Հայաստանում և Հայ
եկեղեցու դավանաբանական-աստվածաբանական դրույթները
 Քննարկել Հին կտակարանի գրքերի մեկնությունն ըստ «Գիրք պատճառաց»-ի
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ավելի լավ հասկանալ Սուրբ Գրքի՝ մասնավորապես Հին կտակարանի, իմաստը և
նրբությունները

բնութագրել խնդրո առարկան, բացատրել նրա ծագումը եւ զարգացումը որպես
միջդիսցիպլինար երեւույթ

ճիշտ լուսաբանել այս կամ այն մեկնողական երկը, դրույթը կամ եզրը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

տարբերակել
եւ
բացատրել
քարոզչությունը
կամ
«ներածական
ուսումնասիրությունները», որոնցով հայկական ձեռագրերը հարուստ են

վերլուծելու հայ մեկնողական դպրոցներում դասավանդնող առարկաները և կիրառված
մեթոդները՝ փորձելով որոշ կետերով վերականգնել մոռացված ավանդությունները

բացահայտել հայկական ավանդության մեջ պահպանված առանձնահատկությունները և
համեմատել դրանց նմանությունները և տարբերությունները այլ քրիստոնեական աղբյուրների
տվյալների հետ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Սովորել ժամանակակից կյանքում հասկանալ եւ կիրառել եկեղեցու
ժառանգության փորձը
 Տիրապետել Հին կտակարանի անկախ ուսումնասիրության հմտություններին
119

պատմական

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն
ու կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ3. Աստվածաշնչագիտության բնագավառում իրականացնել բնագրագիտական,
բանասիրական և աստվածաբանական մեկնողական աշխատանք՝ մասնավորաբար
Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության հետազոտման ուղղությամբ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Դասարանական քննարկումներ հարցերի և պատասխաների ձևով
3. Ցուցադրումներ
4.Բանավոր և գրավոր հարցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման
վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4 միավորով:
Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 2-րդ ընթացիկ
քննությունը բանավոր է (առարկան հետազոտական բաղադրիչով է)՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Ուսանողը պետք է կատարի ինքնուրույն անհատական
հետազոտական աշխատանք:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածական մասից՝ մեկնողական գրականության պատմական
զարգացում,
մեկնողական բազմաթիվ դպրոցների պատմություն և գործունեություն,
2. Հին կտակարանի մեկնություն (օրենսդրական, պատմական, իմաստության և
մարգարեական գրքերի մեկնություն):

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Անթապյան Փ., Հայ մեկնաբանական գրականության տեսական նախահիմքերի
շուրջ, ԲՄ, թ.15, Երևան 1986, էջ 60-94:
2. Անասյան Յ., Աստուածաշունչ Մատեանի հայկական բնագիրը, (քննանկան
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ուրուագիծ), Մանր երկեր, Լոս Անջելես, 1987:
3. Thomson R. W., Aspects of Medieval Armenian Exegesis, New Approaches to Medieval
Armenian Language and Literature, Amsterdam-Atlanta, GA 1995, pp. 47-61.
4. Աստվածաշունչը և հայ մշակույթը, Ներսես ավ. քհն. Ներսեսյան, Հայաստանի
աստվածաշնչային
ընկերություն,
2001,
էջ
24-26:
5. Արման սրկ. Աբրահամյան, Հին կտակարանյան կանոնը վաղ եկեղեցում,
«Էջմիածին», Էջմիածին, 2014, էջ 14-24:
6. Հարություն սարկավագ Հարությունյան, Աստվածաշնչի էկումենիկ մեկնաբանության շավիղներով, Էջմիածին Ժ, 2000, էջ 52-72:
7. Շիրինյան Մ. Է., Մեկնողական ժանրի կազմավորումը և զարգացումը Հայաստանում, Աշտանակ Գ, Հայագիտական պարբերագիրք, Երևան 2000, էջ 36-64:
8. Շիրինյան Մ. Է., Քրիստոնեական վարդապետության անտիկ և հելլենիստական
տարրերը. Հայկական և հունական` դասական և բյուզանդական, աղբյուրների
բաղդատությամբ, Երևան 2005:
9. «Գիրք պատճառաց», Գոհար Խաչատրյանի համահեղինակությամբ, Աշտանակ Դ , էջ
18-43, Երևան 2011:
10. Philo and the Book of Causes by GrigorAbasean, pp. 155-189 in: Studies on the Ancient
Armenian Versions of Philo’s Works, ed. By S. Mancini Lombardi & P. Pontani, Brill, Leiden –
Boston 2011.
11. «Գիտութիւն գրոց»-ը միջնադարյան Հայաստանում («Անկանոն, արտաքին և նուրբ
գրեանք»), Տարեգիրք Ժ, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆ-տ, Երևան 2015, էջ 29-71:
12. M.E. SHIRINIAN, THE LIBER CAUSARUM: A MEDIAEVAL ARMENIAN ISAGOGICAL COLLECTION, Le
Muséon, 130 (1-2), 2017, PP. 139-176.
13. Աստվածաբանությունը և մեկնությունը, Տարեգիրք ԺԲ, ԵՊՀ Աստվածաբանության
ֆ-տ, Երևան 2017, էջ 2-37:
2. Հայոց եկեղեցին նորագույն շրջանում
1. 2104/Բ24
3. 6 կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 4 ժամ, գործ.-2 ժամ
6. 6-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝


ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի բակալավրի 3-րդ կուրսի ուսանողներին տալ
համակարգված գիտելիքներ 15-18-րդ դարերի Հայ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հայոց կաթողիկոսների և նշանավոր այլ հոգևորականների
գործունեությունը,
2. ճանաչել Հայ եկեղեցու նվիրապետական աթոռները և կրոնական այլ կառույցները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տարբերակել հայոց եկեղեցական նշանավոր ժողովներիը,
4. վերլուծել հայոց եկեղեցուն առնչվող օրենսդրությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. վերլուծել
հայոց
եկեղեցու
գործունեության
ժամանակահատվածը (ավելի քան 400 տարի):
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պատմական

այդ

կարևոր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ1.Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2.Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Դասարանական քննարկումներ հարցերի և պատասխաների ձևով
3. Ցուցադրումներ
4.Բանավոր և գրավոր հարցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը
գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
2-րդ
ընթացիկ քննությունը
գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների
քայլը՝ 1:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայաստանը և Հայոց եկեղեցին թուրքմենական ցեղերի տիրապետության շրջանում:
Ջհանշահ. Հայաստանը վարչական նոր բաժանումների համատեքստում: Կաթողիկոսական
աթոռի տեղափոխումը Սսից Էջմիածին:
2. Էջմիածնի 1441թ. ազգային-եկեղեցականժողովը: Կիրակոս Վիրապեցի: Թովմա Մեծոփեցի:
Հովհաննես Հերմոնեցի: Գրիգոր Մուսաբեգյան: Գրիգոր Արտազեցի: ԶաքարիաԱղթամարցի:
Սիս-Անթիլիաս կաթողիկոսություն: Կոստանդնուպոլսի Հայոց պատրիարքություն: Հովակիմ
Պրուսացի: Հովհաննես Կոլոտ Բաղիշեցի:
3. Ավետիք Եվդոկացի: Գրիգոր Շղթայակիր: Աղթամարի հակաթոռկաթողիկոսություն:
Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքություն: Էջմիածնի 1547թ. Եկեղեցական ժողովը: Ստեփանոս Ե
Սալմաստեցի:
4. Սեբաստիայի 1562թ. Եկեղեցական ժողովը: Միքայել Ա Սեբաստացի: Հայաստանը Շահ-Աբաս
I-ի տիրապետության շրջանում: Դավիթ Դ Վաղարշապատցի: Մելքիսեդեկ Գառնեցի: Մովսես Գ.
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Տաթևացի: Փիլիպպոս Ա Աղբակեցի: Նոր Ջուղայի գաղթօջախը: Էջմիածնի 1677թ. եկեղեցական
ժողովը: Հակոբ Դ Ջուղայեցի:
5. Եղիազար Ա Այնթափցի: Աղվանից-Գանձասարի Կաթողիկոսություն: Եսայի ՀասանՋալալյան: Մխիթարյան միաբանություն: Մխիթար Սեբաստացի: Ղևոնդ Ալիշան: Սիմեոն Ա
Երևանցի կաթողիկոսից մինչև Գևորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցի, այդ ժամանակաշրջանի բոլոր
կաթողիկոսների կյանքն ու գործունեությունը: Արևմտահայերի «Ազգային Սահմանադրությունը»:
6. Հայոց եկեղեցին Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին: Գևորգ Զ Չորեքչյան, Գարեգին
Հովսեփյան, Վազգեն Ա Պալճյան, Գարեգին Ա Սարգսյան:Հայոց եկեղեցին և Մեծ
Հայրենադարձությունը: Հայոց եկեղեցին 20-րդ վերջերին և 21-րդ դարասկզբին:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՕրմանյանՄ., Ազգապատում, հ. Ա, Էջմիածին, 2001:
2. ՕրմանյանՄ., Ազգապատում, հ. Բ, Էջմիածին, 2001:
3. ՕրմանյանՄ., Ազգապատում, հ. Գ, Էջմիածին, 2001:
4. ՕրմանյանՄ.,Ազգապատում, հ. Դ, Էջմիածին, 2002:
5. «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003, Հայկական հանրագիտարան
հրատարակչութուն (730 էջ):
6. Հովհաննիսյան Ա., Երուսաղեմի պատմություն, Գյումրի, 2003, «Դպիր»
հրատարակչություն (70 էջ):
7. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսներ, Հայ Եկեղեցու հանրագիտարան, պրակԱ., Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն, 2008:
8. Հովհաննիսյան Հ.,Հայ Առաքելական Եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901-1906
թթ., Երևան, 2008:

9. Հովհաննիսյան Պ.,Հայ ազատագրական շարժումները (XV դարի կես – XVIII դարի
վերջ), ԵՊՀ Հրատ., Երևան, 2010:
10. Տաթև արքեպ. Սարգիսյան, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ. Տ. Գարեգին Ա.
Սարգիսյան, տես Նշանավոր ճեմարանականներ, պրակ Ա, Ս. Էջմիածին, 2005:
11. Տեր-Պետրոսյան Լ., Խաչակիրները և հայերը, հտ., Ա, Երևան, 2005:

2. Վարդապետական աստվածաբանություն
3. 7 կրեդիտ
(Փրկագործություն,
Քրիստոսաբանություն,
Մարեմաբանություն)
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.-4, սեմ.-2
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել Քրիստոնեական Եկեղեցու
վարդապետությունը, մասնավորապես Քրիստոսի փրկագործական տնօրինության շուրջ
(Քրիստոսաբանություն), Եկեղեցու դավանանքի հիմնական դրույթները, Հայ
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և մյուս Եկեղեցիների միջև դավանաբանական
տարբերությունները Քրիստոսի Աստվածային և Մարդկային բնությունների միավորման
շուրջ, Մարիամ Աստվածածնի դերը փրկագործական տնօրինության մեջ: Դասընթացքի
շրջանակներում ուսանողները կուսումնասիրեն Հայ Եկեղեցու կողմից ընդունված
քրիստոսաբանական բնուjթի գրվածքները, տիեզերական և տեղական ժողովների
դավանաբանական որոշումները, Հայ և քույր եկեղեցիների միջև դավանաբանական
1.2104/Բ25
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նույնություններն ու տարբերությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ընդհանրական Եկեղեցու Քրիստոսաբանության և Մարեմաբանության մասին
Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանական մատենագրության մասին

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 ինքնուրույն վերլուծել Հայ Եկեղեցու դավանաբանական դրույթները
 Հայ և քույրԵկեղեցիների միջև դավանաբանական տարբերություները
Գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ


կիրառել իր ունեցած գիտելիքները իր գիտական
միջեկեղեցական տարբեր քննարկումների ժամանակ

ուսումնասիրություններում,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Ա5.
Հմտանալ
աստվածաբանական
բնագրերի
հետազոտման
մեջ,
ծանոթանալ
բնագրագիտական
աշխատանք
կատարելու
մեթոդաբանությանը,
վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, ընթերցվում և
քննարկվում են աստվածաբանական մատենագրությունից հատվածներ
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություններ, նախօրոք
պատրաստված լինելով քննարկումներին
6. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման
վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4 միավորով:
Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: 2-րդ ընթացիկ
քննությունը բանավոր է (առարկան հետազոտական բաղադրիչով է)՝ 4 միավոր
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առավելագույն արժեքով: Ուսանողը պետք է կատարի ինքնուրույն անհատական
հետազոտական աշխատանք:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միածնի մարդեղությունը և փրկագործության խորհուրդը: Քրիստոսի գործունեության
խորհուրդը (մարգարեական, քահանայապետական և թագավորական պաշտոններ):
2. Քրիստոսի աստվածության հավաստիքը: Խաչի խորհուրդը և Քրիստոսի Հարության
խորհուրդը:
3. Առաջին երկու տիեզերաժողովների որոշումները և Նիկիո-Կոստանդնուպոլսյան
հավատո հանգանակը:
4. Եփեսոսի
տիեզերաժողովը
և
Կյուրեղ
Ալեքսանդրացու
քրիստոսաբանական
վարդապետությունը:
5. Երկբնակություն և 451 թ. Քաղկեդոնի ժողովի որոշումները:
6. Հայ Եկեղեցու մերժողական վերաբերմունքը քաղկեդոնականությանը: Հայ Եկեղեցու
վարդապետությունը Քրիստոսի միավորյալ մեկ բնության մասին:
7. Հայ Եկեղեցու Անապականության վարդապետությունը:
8. Մարեմաբանություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Աճէմեան Շահէ արք., Մեր հաւատքը. Հաւատոյ հանգանակ,
Դաւանանք Հայ
Եկեղեցւոյ, Ս. Էջմիածին, 2001:
2.Պետրոսյան Եզնիկ վրդ., Հայ Եկեղեցու պատմություն, Ս.Էջմիածին, 1995:
3.Վարդապետություն Գրիգորի, Սբ. Էջմիածին, 2007:
4.Տեր-Միքելյան Ա., Հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, Սբ. Էջմիածին, 2007:
5.Филарет археписк., Православное Догматическое богословие, 1865: Филарет археписк.,
Православное Догматическое богословие, 1865.

2. Բարոյական աստվածաբանություն
1.2104/Բ26
3. 3 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ քննության
1. Դասընթացի նպատակն է՝
Քրիստոնեական բարոյականության հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների
համակարգված ուսումնասիրություն՝ նկատի ունենալով քրիստոնեական եկեղեցիների
տեսանկյունները՝ բարոյականության հիմնական խնդիրների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. ուսանողըկծանոթանա քրիստոնեական բարոյագիտական ուսմունքի և ընդհանուր
մշակութային համակարգում դրա դերի հետ
2. ուսանողը կծանոթանա քրիստոնեական բարոյականության հիմնական
կատեգորիաների հետ
3.ուսանողը կծանոթանա բարոյականության վերաբերյալ քրիստոնեության ուսմունքի
հետ, այնպես, ինչպես ներկայացված է Աստվածաշնչում և աստվածաբանական
տեքստերում
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 բարոյագիտական տեսանկյունների համեմատական վերլուծությունը կատարելու
կարողություն
 բարոյագիտության հետ առնչվող աստվածաբանական և վարդապետական
տեքստերի հետ աշխատելու կարողություն
 հիմնական սկզբունքների տեսանկյունից քրիստոնեական էթիկայի վերլուծություն
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 միջանձնային
և
միջմշակութային
փոխառնչության
պայմաններում
բարոյականության վերաբերյալերկխոսություն վարելու հմտություն
 տարաբնույթ լսարաններում աստվածաբանությանը և հոգևոր-բարոյական
մշակույթի պատկերացումները ակտուլիզացնելու հնարավորություն
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա6. Սահմանել բարոյական աստվածաբանության սկզբունքները և ներկայացնել
հասարակության մեջ դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։

Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն և լսարանի կողմից տրվող հարցերի քննարկում,
2.Ունկնդիրների ելույթները զեկույցներով,
3.Դասախոսությունների մուլտիմեդիական ուղեկցություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. գնահատման առավելագույն շեմը՝ 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
«Բարոյական աստվածաբանություն» առարկան: Քրիստոնեական բարոյականության
առանձնահատկությունները: Մեղք և ապաշխարություն: Բնական բարոյական օրենք:
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Հին կտակարանյան բարոյական օրենք: Նոր
Հասարակության քրիստոնեական սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

կտակարանյան բարոյական օրենք:

1. Архимандрит Платон , Православное нравственное богословие, 1994.
2. Աստվածաբանություն, Գարեգին Ա., Քրիստոնեական բարոյագիտություն:

2. Նոր Կտակարանի մեկնություն
1.2104/Բ27
3. 6 կրեդիտ
4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս.-5, սեմ.-2
3. 6-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է
 ՆերկայացնելՆոր կտակարանի գրքերի մեկնությունները:
 Ծանոթացնել Նոր կտակարանի գրքերի մեկնությանգրականությանպատմական
զարգացմանհիմնականփուլերին
 Քննարկել Նոր կտակարանի գրքերի մեկնությունն ըստ «Գիրք պատճառաց»-ի
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ավելի լավ հասկանալ Սուրբ Գրքի՝ մասնավորապես Նոր կտակարանի, իմաստը և
նրբությունները
 բնութագրել խնդրո առարկան, բացատրել նրա ծագումը եւ զարգացումը որպես
միջդիսցիպլինար երեւույթ
 ճիշտ լուսաբանել այս կամ այն մեկնողական երկը, դրույթը կամ եզրը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

տարբերակել
եւ
բացատրել
քարոզչությունը
կամ
«ներածական
ուսումնասիրությունները», որոնցով հայկական ձեռագրերը հարուստ են

վերլուծելու հայ մեկնողական դպրոցներում դասավանդնող առարկաները և
կիրառված մեթոդները՝ փորձելով որոշ կետերով վերականգնել
մոռացված
ավանդությունները

բացահայտել հայկական ավանդության մեջ պահպանված առանձնահատկությունները և համեմատել դրանց նմանությունները և տարբերությունները այլ
քրիստոնեական աղբյուրների տվյալների հետ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

Սովորել ժամանակակից կյանքում հասկանալ եւ կիրառել եկեղեցու պատմական
ժառանգության փորձը:

Տիրապետել Աստվածաշնչի՝ մասնավորապես Նոր կտակարանի անկախ
ուսումնասիրության հմտություններին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն
ու կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
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Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ3. Աստվածաշնչագիտության բնագավառում իրականացնել բնագրագիտական,
բանասիրական և աստվածաբանական մեկնողական աշխատանք՝ մասնավորաբար
Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության հետազոտման ուղղությամբ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Դասարանական քննարկումներ հարցերի և պատասխաների ձևով
3. Ցուցադրումներ
4. Բանավոր և գրավոր հարցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նոր Կտակարանի մեկնություն (4 Ավետարանների, Գործք Առաքելոցի, Առաքելական
թղթերի, Ընդհանրական նամակների և Հայտնություն մեկնություն),
2. Ընդհանուր առմամբ Աստվածաշնչի 75 գրքերի մեկնություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Անթապյան Փ., Հայ մեկնաբանական գրականության տեսական նախահիմքերի շուրջ,
ԲՄ, N15, Երևան 1986, էջ 60-94:
2. Անասյան Յ., Աստուածաշունչ Մատեանի հայկական բնագիրը, (քննական ուրուագիծ),
Մանրերկեր, ԼոսԱնջելես, 1987:
3. Thomson R. W., Aspects of Medieval Armenian Exegesis, New Approaches to Medieval
Armenian Language and Literature, Amsterdam-Atlanta, GA 1995, pp. 47-61.
4.
Աստվածաշունչը և հայմշակույթը, Ներսեսավ. քհն. Ներսեսյան, Հայաստանի
աստվածաշնչային ընկերություն, 2001, էջ 24-26:
5. Արմանսրկ. Աբրահամյան, Հին Կտակարանյան կանոնը վաղ եկեղեցում, «Էջմիածին»,
Էջմիածին, 2014, էջ 14-24:
6. Շիրինյան Մ. Է., Մեկնողական ժանրի կազմավորումը և զարգացումը Հայաստանում,
ԱշտանակԳ, Հայագիտական պարբերագիրք, Երևան 2000, էջ 36-64:
7. «Գիրք պատճառաց», Աշտանակ Դ, էջ 18-43, Երևան 2011:
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8. «Գիտութիւն գրոց»-ը միջնադարյան Հայաստանում («Անկանոն, արտաքին և նուրբ
գրեանք»), Տարեգիրք Ժ, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆ-տ, Երևան 2015, էջ 29-71:
1. 5 կրեդիտ
2. Վարդապետական աստվածաբանություն
(Սուրբ Հոգու տնօրինությունը և Եկեղեցի,
Վախճանաբանություն)
4. 7 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-5, սեմ.-2
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատամամբ
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել Քրիստոնեական Եկեղեցու
վարդապետությունը Սուրբ Հոգու մասին, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և մյուս
Եկեղեցիների միջև դավանաբանական տարբերությունները Սուրբ Հոգու մասին,
Եկեղեցու հիմնադրումը, Եկեղեցու հատկանիշները, խորհուրդները, փրկագործական
դերը, Վախաճանաբանական տեսությունը: Դասընթացքի շրջանակներում ուսանողները
կուսումնասիրեն Հայ Եկեղեցու կողմից ընդունված դավանականաբանական բնույթի
գրվածքները, տիեզերական և տեղական ժողովների դավանաբանական որոշումները
Սուրբ Հոգու մասին, Հայ և քույր եկեղեցիների միջև նույնություններն ու տարբերությունները Եկեղեցու խորհուրդների շուրջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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Հայ և մյուս Եկեղեցիներիվարդապետությունը Սուրբ Հոգու մասին
Եկեղեցու հիմնադրման պատմությունը, խորհուրդները

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 ինքնուրույն վերլուծել Սուրբ Հոգու մասին վարդապետությունը
 Եկեղեցու խորհուրդների դերն ու նշանակությունը
Գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ


կիրառել իր ունեցած գիտելիքները իր գիտական
միջեկեղեցական տարբեր քննարկումների ժամանակ

ուսումնասիրություններում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2.
Տարբերակել
վարդապետական
աստվածաբանության,
կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական
աշխատանք
կատարելու
մեթոդաբանությանը,
վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
129

Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, ընթերցվում և քննարկվում են
աստվածաբանական մատենագրությունից հատվածներ:
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություններ, նախօրոք պատրաստված
լինելով քննարկումներին:
3. Ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Եկեղեցու վարդապետությունը Սուրբ Հոգու մասին: Սուրբ Հոգու գալուստը
շնորհաբաշխությունը:
2. Կաթոլիկ Եկեղեցու <Filioque>-ի տեսությունը:
3. Եկեղեցի. նշաններն ու հատկությունները: Հաղթական և մարտնչող Եկեղեցի:
4. Եկեղեցու ծեսերն ու խորհուրդները՝ որպես փրկության միջոց:
5. Աստծու խոսք և Աստվածաշունչ մատյան:
6. Եկեղեցու Սրբազան ավանդությունը և քարոզխոսությունը:
7. Մարդու փրկության ճանապարհը: Վախճանաբանություն:

և

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աճէմեան Շահէ արք., Մեր հաւատքը. Հաւատոյ հանգանակ, Դաւանանք Հայ Եկեղեցւոյ,Ս.
Էջմիածին, 2001:
2. Պալճյան Վազգեն Ա., Մեր պատարագը, Սբ. Էջմիածին, 2008:

3. Տեր-Միքելյան Ա., Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը,
Էջմիածին, 2007:
4. Քրիստոնեական, Վանաձոր, 2001:
5. Христианство (энциклопедическийсловарьв 3-хтомах), Москва, 1993- 1995.

2.Կանոնագիտություն
1.2104/Բ29
3. 5 կրեդիտ
5.
60
ժ
դաս.,
30
ժ
սեմ.
4. 6 ժամ/ շաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7.Եզրափակիչ գնահատմամբ
8.Դասընթացի նպատակն է.
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Սբ.



ուսանողներին տրամադրել համակողմանի գիտելիքներ հայոց կանոնական իրավունքի
և իրավական կանոնների բովանդակային առանձնահատկությունների վերաբերյալ,



ներկայացնել հայկական ինքնուրույն և թարգմանական կանոնները, առանձին
քննության ենթարկելով եկեղեցական ժողովներում ընդունված որոշումները,
 ծանոթացնել եկեղեցու հայրերի կանոններին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնելու հայոց միջնադարյան իրավունքի պատմության զարգացման
ընթացքը և նշված ժամանակահատվածի օրենքները, որոնք կազմում են հայ
եկեղեցական իրավունքի պատմության հարուստ էջերը,
 պատկերացնելու հայոց կանոնական բնագրերը և դրանց բովանդակային
առանձնահատկությունները,
 ծանոթանալու
հայկական
տոնածիսական
համակարգին
և
տվյալ
ժամանակաշրջանի եկեղեցական իրադրությանը:
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կիրառելու հայոց եկեղեցական իրավունքի պատմության մասին տվյալների հավաքման,
պահպանման և մշակման մեթոդները,

 վեր հանելու կանոնական բնագրերը և դրանք համակարգելու որպես
եկեղեցաիրավական համակարգի ճյուղեր, ապա, բովանդակային քննության
ենթարկելով, նկարագրելու հայոց եկեղեցական իրավունքի պատմության էջերը,
 ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ, հոդվածներ ներկայացնելու,
վերլուծություններ կատարելու և լուսաբանելու առաջադրված խնդիրներն ու
ուղղությունները՝
օգտագործելով
ժամանակակից
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները:
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու և վերլուծելու, պահպանելու
մասնագիտական էթիկայի նորմերը.

 արդյունավետորեն կազմակերպելու ժամանակն ու առկա տեղեկությունները,
պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ինքնուրույն հետազոտությունների
ներկայացումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն
ու կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ4.Որոշակի
ղեկավարության
ներքո
իրականացնել
գիտահետազոտական
աշխատանքներ եկեղեցական հայրերի ժառանգության, հայոց կանոնական իրավունքին
վերաբերող բնագրերի շրջանակներում:
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Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Բ7 Ներկայացնել մատենագրական
ժառանգության մեջ կիրառվող տոմարական
հաշվումների հիմնական առանձնահատկությունները, կատարել տոմարական ճիշտ
հաշվարկներ, ընդգծել կանոնագրքի էական նշանակությունը հայոց մեջ:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ,
հանձնարարված գրականության քննարկում, մասնակցություն արտալսարանային
քննարկումների,
թեզերի
կատարում,
ինքնուրույն
հետազոտությունների
հանձնարարում,
2. գրավոր կամ բանավոր հարցումներ, բանավիճային քննարկումներ, հարց ու
պատասխան,
3. հայոց կանոնական իրավունքի պատմության չուսումնասիրված էջերի
հետազոտություն և լսարանային քննարկումներ,
4. նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահար ուսուցման մեթոդների
կիրառում,
5. զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի, նախագծի հանձնարարում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3ական միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.







Կանոնագիտության սկզբնավորումը. Սահակ Պարթև:
«Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուի կազմումը. Հովհան Օձնեցի:
«Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուի Ա և Բ խմբագրությունները:
Դավիթ Ալավկաորդու կանոնները:
Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը»:
Սմբատ Գունդստաբլի «Դատաստանագիրքը»:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.
3.
4.

Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա
տարեգրության ծալքերում, կազմեցին՝ Ա. Բոզոյան, Ա. Եղիազարյան, Գ. Թանանյան, Ա.
Հակոբյան և ուրիշներ, Սբ. Էջմիածին, 2020:
«Կանոնագիրք հայոց», աշխատ.՝ Վ. Հակոբյանի, հտ. Ա, Երևան, 1964:
«Կանոնագիրք հայոց», աշխատ.՝ Վ. Հակոբյանի, հտ. Բ, Երևան, 1971:
Մելիք-Թանգյան Ն., Հայոց եկեղեցական իրավունքը, Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածնի հրատ.,
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5.
6.

(վերահրատ.), Ս. Էջմիածին, 2011:
Վարդանյան Ռ., Հայոց տոնացույցը (4-18-րդ դարեր), Երևան, 1999:
Մխիթար Գոշ, Գիրք Դատաստանի, աշխ.՝ Խ. Թորոսյանի, Երևան, 1975:

1.2104/Բ30
1

2.

Հայ
մատենագրություն

4 ժամ/ շաբ.

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝



աստվածաբանական 3. 5 կրեդիտ
2

.դաս.-3, սեմ.1

7. Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ

ուսանողներին ծանոթացնել Հայ եկեղեցու հայրերի ու վարդապետների մատենագրական
ժառանգությանը
ուսանողներին հաղորդակից դարձնել հայրախոսական ճառերին և մեկնություններին։

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու Հայ եկեղեցու անառարկելի հեղինակությունների մատենագրական
ժառանգությունը, կյանքն ու գործունեությանը
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Վերլուծելու
քրիստոնեական մատենագրության զարգացումը՝ ըստ պատմական,
փիլիսոփայական, եկեղեցական, քաղաքական գործոնների
արժևորելու աստվածաբանական մտքի տարբեր շրջափուլերը
կիրառելու եկեղեցու հայրերի և վարդապետների տարաբնույթ երկերն, սուրբգրային
մեկնաբանությունները,
թարգմանական մատենագրությունը գիտական
աշխատանքում

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


լրացնելու թարգմանական մատենագրությունը։

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական, եկեղեցաբանական
մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները, զուգահեռներ անցկացնել նրանց
առնչակցությունների միջև:

Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն
ու կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
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միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ3. Աստվածաշնչագիտության բնագավառում իրականացնել բնագրագիտական,
բանասիրական և աստվածաբանական մեկնողական աշխատանք՝ մասնավորաբար
Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության հետազոտման ուղղությամբ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
նոր նյութի քննարկում, հանձնարարում է հետազոտական աշխատանք
2. ուսանողները ունկնդրում են դասախոսությունը, մասնակցում քննարկումներին և
ձևավորում սեփական պատկերացումները բանավիճային հարցերում
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում, զեկուցումների
պատրաստում, խմբային աշխատանք և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի
թեմաներով
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Եկեղեցաքաղաքական, աստվածաբանական վիճաբանությունները 6-15-րդ դարերում։
2. Աստվածաբանության ու վարդապետական ըմբռնումների համակարգումը 6-15-րդ
դարերում։
3. Դավանաբանական մտքի պատմությունը 6-15-րդ դարերում։ Եկեղեցու վարդապետական
գործունեությունը 6-15-րդ դարերում։
4. Հայ եկեղեցու հայրերի և վարդապետների կյանքին և մատենագրությանը։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
8.
Անասյան Հ. Ս., Հայկական մատենագրություն, Հտ. Ա,Բ, Եր., 1959, 1976։
9. Շիրինյան Մ. Է., Մեկնողական ժանրի կազմավորումը և զարգացումը
Հայաստանում - «Աշտանակ» հայագիտական պարբերագիրք Գ, Եր., 2000, էջ 36-54:
10. Քյոսեյան Հ., Եկեղեցու հայրեր, վարդապետներ (IV-VIIIդդ.), Եր., Մագաղաթ, 2007։
11. Քյոսեյան Հ., Ընթերցումներ
եկեղեցու հայրերի և վարդապետների
մատենագրությունից, Եր., 2008։
12. Карсавин Л. П., Святые отцы и учители церкви (раскрытие православия в их
творениях), Издательство Московскогоуниверситета, 1994.
13. Мейендорф И. Прот., Введение в святоотеческое богословие, М., 1992.
14. Фаррар Ф., Жизнь и труды свв. Отцов и учителей церкви. Очерки церковной истории
в биографиях, перев. с англ. А. П. Лопухина СПб., 1891.
15. Флоровский Г. Прот., Восточные отцы церкви, М., 2003.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 1)

2.Աստվածաշնչի հայերեն մեկնությունները
1.2104/Բ01
3. 4 կրեդիտ
5. դաս.-2, սեմ.-2
4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 5-րդ ՝աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել մեկնողական բազմաթիվ դպրոցների պատմությանը և
գործու-նեությանը Հայաստանում, մեկնիչ-վարդապետների կենսագրությանն ու թողած
ժառանգությանը, որոնք միտված են եղել ամրապնդել Հայ եկեղեցու դավանաբանականաստվածաբանական դրույթները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու հայ մեկնիչ-վարդապետներին, նրանց ազգանպաստ գործունեությունը:

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




վերլուծելու և արժևորելու մեկնողական դպրոցներում դասավանդվող առար-կաները և
վարդապետների կիրառած մեթոդները՝ փորձելով որոշ կետերով վերականգնել
մոռացված ավանդությունները,
ճիշտ լուսաբանելու այս կամ այն մեկնողական երկը, դրույթը կամ եզրը:

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կատարելու հետազոտական ինքնուրույն աշխատանք:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական, եկեղեցաբանական
մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները, զուգահեռներ անցկացնել նրանց
առնչակցությունների միջև:

Ա3. Ծանոթանալ Հին և Նոր Կտակարանների ներածությանը, Աստվածաշնչի գրքերի
մեկնողական և մեկնաբանական դպրոցներին, եկեղեցու հայրերի մատենագրական
ժառան-գությանը, կանոնագիտության և տոմարագիտության խնդիրներին, մեթոդներին,
ուղղություններին ու դրանց կիրառությանը, տոնածիսական համակարգի ներմուծմանն
ու կիրառմանը և աստվածաբանական վերլուծությանը:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական
աշխատանք
կատարելու
մեթոդաբանությանը,
վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
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Բ3. Աստվածաշնչագիտության բնագավառում իրականացնել բնագրագիտական,
բանասիրական և աստվածաբանական մեկնողական աշխատանք՝ մասնավորաբար
Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության հետազոտման ուղղությամբ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11.Կիրառվումեն դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները.
1.
Դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է
կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. Ոուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
3.
Ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մեկնությունը որպես հնագույն ժանր: Մեկնությունների առաջնակարգ տեղը կրթական
ոլորտում:
2. Մեկնողական ժանրի կազմավորումը և զարգացումը Հայաստանում:
3. Մեկնողական հայկական դպրոցները: Դասական մեկնությունների ավանդույթը
Հայաստանում: Գրիգոր Աբասյանի «Գիրք պատճառաց» պայմանական վերնագիրը կրող
մեկնությունների ևնախակրթությունների անտիպժողովածուն:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Անթապյան Փ., Հայ մեկնաբանական գրականության տեսական նախահիմքերի շուրջ,
«ԲՄ», թ.15, Երևան 1986, էջ 60-94:
2. Հարություն սարկավագ Հարությունյան, Աստվածաշնչի էկումենիկ մեկնաբանության
շավիղներով, «Էջմիածին», Ժ, 2000, էջ 52-72:
3. Շիրինյան Մ. Է.,Մեկնողական ժանրի կազմավորումը և զարգացումը Հայաստանում,
«Աշտանակ» Գ, Հայագիտական պարբերագիրք, Երևան 2000, էջ 36-64:
4.Շիրինյան Մ. Է.,Քրիստոնեական վարդապետության անտիկ և հելլենիստական
տարրերը.
Հայկական
և
հունական`
դասական
և
բյուզանդական,
աղբյուրներիբաղդատությամբ, Երևան 2005:
5.Thomson R. W., Aspects of Medieval Armenian Exegesis, New Approaches to Medieval
Armenian Language and Literature, Amsterdam-Atlanta, GA 1995, pp. 47-61.

1. 2104/Բ01

2. Հայ միջնադարյան մշակույթի պատմություն
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3. 4 կրեդիտ

4. 3 ժամ/15 շաբ.

5. 36/24
1. 5-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ ամփոփ պատկերացում հայ
միջնադարյան մշակույթի պատմության հանգուցային փուլերի, նրանց բնորոշ
կարևորագույն արժեքների,վերջիններիս քաղափարական բովանդակության մեջ
քրիստոնեության ազդեցության ունեցած դերի շուրջ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)


նկարագրելու միջնադարյան քրիստոնեական մշակույթի տիպաբանությունը,
պաշտոնական և ժողովրդական ենթամշակույթների տեսությունը

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)


համադրելու Հայաստանում ստեղծված ընդհանուր և էթնիկ-մշակութային
արժեքները.վերջինիս մշակութաբանական հիմնավորումներով հանդերձ

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)


կարողանալ միջնադարյան հայկական մշակութային որոշ երևույթների
մեկնաբանությունը կապել Հայ եկեղեցու դավանաբանական և տոնածիսական
նկարագրի հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Ա7. Ծանոթանալ հայ միջնադարյան մշակույթի ուղղություններին, լուսաբանել դրանց
առանձնահատկությունները:
Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է
սեմինար պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների
շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ միջնադարյան մշակույթի պատմության փուլերը: Ոճական, ժանրային և ֆունկցիոնալ
առանձնահատկությունների տեսություն: Արժեքների վերլուծման մշակութաբանական և
կառուցվածքաբանական մեթոդները: Ինքնության ձևավորման մեջ մշակութային մարդու
ինքնագիտակցման գործոնը: Էթնիկ-մշակութային արժեքների ստեղծման, ընկալման ու
գնահատման տեսություն:Անցյալի և արդի մշակութային գործունեությունը իբրև երկրի, բնության
մշակութայնացում և վերամշակութայնացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Գ. Հովսեփյան, նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմությունից, Հ 1,
Երևան, 1983:
2. Գ. Հովսեփյան, նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմությունից ԺԲ,
Երևան, 1987:
3. Ն. Թահմիզյան, Գրիգոր Նարեկացին և հայ երաժշտությունը 10-15-րդ դարերում,
Երևան, 1983:
Հ. Հովհաննիսյան, Թատրոնը միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 1978:

1. 2101/Բ01 2. Քրիստոնեական արևմուտքը XX դարում
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/15 շաբ.
5. 36/24
6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. դասընթացի նպատակն է
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ ու
պատկերացումներ ձևավորել կաթոլիկության և բողոքականության XX դարի
պատմության,
զարգացման
միտումների,
կաթոլիկյան
և
բողոքական
աստվածաբանական դպրոցների ու հոսանքների զարգացման, էկումենիկ շարժման և
Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի ձևավորման վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)



թվարկելու կաթոլիկության և բողոքականության հիմնական հատկանիշները, բնորոշ
գծերը և առանձնահատկությունները,
նկարագրելու և լուսաբանելու XX դարիկաթոլիկության և բողոքականության
ձևավորման ու զարգացման պատմությունը,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)



վերլուծելու XX դարիկաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանական դպրոցները և
հոսանքները,
համեմատելու կաթոլիկության և բողքականության դավանաբանությունը,
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վերլուծելու Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գործունությունը:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու քրիստոնեության կաթոլիկ և բողոքական ուղղությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և
Հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում
սեմինար պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների
շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
«ՔրիստոնեականԱրևմուտքը XX դարում» դասընթացիառարկան:Կաթոլիկեկեղեցին XIX
դարիվերջինտասնամյակներին
(պատմականակնարկ):
Կաթոլիկեկեղեցին
XX
դարիառաջինտասնամյակներին:
Կաթոլիկեկեղեցին
XX
դարի
40-50ականթվականներին:
ԿաթոլիկեկեղեցինՀովհաննես
XXIII
ևՊողոս
VI
պապերիպոնտիֆիկությանշրջանում:
Վատիկանիերկրորդժողովը:
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ԿաթոլիկեկեղեցինՀովհաննեսՊողոս
II
պապիպոնտիֆիկությանշրջանում:
Կաթոլիկեկեղեցուարդիկացությունը:
Բողոքականեկեղեցիները
XX
դարում:
Եկեղեցիներիհամաշխարհայինխորհուրդը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2, М. 2007.
3. Рашкова Р.Т. Католицизм,СПб. 2007.
4. Ревуненкова Н. Протестантизм, СПб. 2007.
5. Vatican Council II – conciliarandpostconciliordocuments (ed. Austin Flannery, op),
Minnesota, USA, 2014.
6. Encyclopedia of religion, Thomson Gale, 2005.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 2)

2. Ֆունդամենտալիզմն արդի աշխարհում
1. 2101/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-1
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. դասընթացի նպատակն է` ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոններում դրսևորվող ֆունդամենտալիստական գաղափարների ու ընկալումների վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)




թվարկելու կրոնական ֆունդամենտալիզմի հիմնական հատկանիշները, բնորոշ գծերը և
առանձնահատկությունները,
նկարագրելու կրոնական ֆունդամենտալիզմի առաջացման, զարգացման և տարբեր
կրոններում դրա դրսևորումների պատմությունը
լուսաբանելու XX դարիկրոնական ֆունդամենտալիզմի դրսևորումները,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)




վերլուծելու ժամանակակից կրոններում և կրոնական տարբեր ուղղություններում առկա
ֆունադամենտալիստական շարժումները,
համեմատելու ֆունդամենտալիզմի քրիստոնեական և իսլամական դրսևորումները,
լուսաբանելու կրոնական ֆունդամենտալիզմը:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)


արժևորելու իսլամն իբրև կրոնամշակութային երևույթ,
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 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և Հայ
եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ խնդիրների
ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 9. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 4 և 5
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3.Մասնակցություն՝ 3 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆունդամենտալիզմն
արդի
աշխարհում
դասընթացի
առարկան:
Կրոնական
ֆունդամենտալիզմի
արմատները
և
գաղափարաբանությունը:
Քրիստոնեական
ֆունդամենտալիզմի ընդհանուր բնութագիրը: Ուղղափառ ֆունդամենտալիզմի ծագումը և
հիմնական
առանձնահատկությունները:
Կաթոլիկյան
ֆունդամենտալիզմի
առանձնահատկությունները: Բողոքական ֆունդամենտալիզմի ծագումը և զարգացումը:
Իսլամական
ֆունդամենտալիզմի
ծագումը
և
գաղափարական
ակունքները:
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Ֆունդամենտալիզմ և ահաբեկչություն: Հուդայական ֆունդամենտալիզմ: Ֆունդամենտալիզմն
արևելյան կրոններում: Սեկուլյարիզացիա և կրոնական ֆունդամենտալիզմ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вебер М., Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения, М.
1990.
2. Волков А. Б., Религиозный фундаментализм в Израиле и палестинская проблема, М. 1999.
3. Кудряшова И. В., Фундаментализм в пространстве современного мира // Полис, М. 2002.
4. Фундаментализм /Отв. Ред Левин З. И./, М. 2003.
5. Encyclopedia of religion, Thomson Gale, 2005.

2. Ձեռագրագիտություն և վիմագրություն
1. 2104/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին








սովորեցնել հայերեն ձեռագրերի ստեղծան պատմությունն ու հանգամանքները,
հայկական գրչության կենտրոնների պատմությունը,
ծանոթացնել հայ գրչության և մանրանկարչության արվեստների օրինաչափություններին,
սովորեցնել ընթերցել հայերեն բնագրեր տարբեր տառատեսակներով,
սովորեցնել հայերեն վիմագրերի տեսակները,
ծանոթացնել
վիմագրերի
ստեղծման
հանգամանքներին
և
բովանդակային
առանձնահատկություններին,
սովորեցնել վերծանել վիմագրեր

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




իմանալ հայկական գրչության կենտրոնների պատմությունը
հայ գրչության և մանրանկարչական արվեստների առանձնահատկությունները
վիմագրերի տեսակները և բովանդակությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



տիրապետել հայերեն տարբեր տառատեսակներին՝ երկաթագիր, բոլորգիր, նոտրգիր,
շղագիր և ընթերցել բնագրեր
վերծանել հայերեն վիմագրեր և վերլուծել դրանց բովանդակությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ



բացատրել հայ գրչության և մանրանկարչական արվեստների առանձնահատկությունները
ներկայացնել հայերեն վիմագրերի ստեղման հանգամանքները և բովանդակային
առանձնահատկությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
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Ա7. Ծանոթանալ հայ միջնադարյան մշակույթի ուղղություններին, լուսաբանել դրանց
առանձնահատկությունները:
Բ4. Որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանքներ
եկեղեցական հայրերի ժառանգության, հայոց կանոնական իրավունքին վերաբերող
բնագրերի շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, պատճենների միջոցով
ընթերցվում են տարբեր տառատեսակներով հայերեն բնագրեր, վիմագրեր
2. ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսություններ,
նախօրոք
պատրաստված լինելով քննարկումներին
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր: Մասնակցությունը`
3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ
գրչության
արվեստը:
Հայ
մանրանկարչության
դպրոցները:
Ձեռագրերի
բովանդակությունը:
Հայերեն
ձեռագրերի
հիշատակարանների
կարևորությունը:
Հիշատակարանների կառուցվածքը: Հայ դպրոցներ և գրչության կենտրոններ: Ձեռագրատներ
և մատենադարաններ: Վիագրերի տեսակներ: Վիմագրերի բովանդակությունը: Արձանագիր
խաչքարեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբրահամյան Ա., Հայոց գիր և գրչություն, Երևան, 1973:
2. Գրիգորյան Գ., Հայկական վիմագրություն, Երևան, 2000:
3. Հարությունյան Ա., Վաղարշապատ. Վանքերը և վիմական արձանագրությունները, Ս.
Էջմիածին, 2016:
4. Հարությունյան Խ., Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները, Երևան, 2019:
5. Մաթևոսյան Ա., Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները միջնադարյան հայ մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր, Երևան, 1998:
6. Մաթևոսյան Ա., Մեծոփավանքի գրչության կենտրոնը, Ս. Էջմիածին, 1997:
7. Մինասյան Թ., Արցախի գրչության կենտրոնները, Երևան, 2015:

1.2104/Բ01

2. Սրբապատկերների արվեստը
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1. 4 կրեդիտ

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

5. դաս.-2, սեմ.-1
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

5. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել պատկերացում եկեղեցական արվեստի և Սուրբ Գրքի, Սրբազան Ավանդույթի
անքակտելի կապի վերաբերյալ,
 ներկայացնել սրբապատկերագրական արվեստի առանձնահատկությունները /կանոն, ժանր,
խորհրդանիշ, տեսակ, սյուժե/,
 դիտարկել սրբապատկերը պատմական զարգացման տարբեր փուլերում,
 ուսանողին ծանոթացնել միջնադարյան հայարվեստի նմուշների հետ,
 օգնել նրան ինքնուրույն հասկանալ դրանք և խորանալ հայ աստվածաբանական և
դավանաբանական մտքի մեջ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




գիտելիքներ սրբապատկերի էության և սիմվոլիկայի վերաբերյալ,
հայարվեստի և այլ արտացոլող գրական աղբյուրների իմացություն,
աստվածաբանական և դավանաբանական տեսանկյունիցհայ միջնադարյան
նմուշների իմացություն,

արվեստի

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 սրբապատկերիպատկերագրականևոճականվերլուծության կարողություն,
 հայ միջնադարյան մանրանկարչական դպրոցների տարբերակում,
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



տարբեր նպատակային լսարանների, առանձին անհատի համար մատչելի ձևով ստացած
գիտելիքների փոխանցում (ձևակերպում),
հիմնավորված և համոզիչ կերպով տվյալ թեմային առնչվող հարցերի պատասխանում:

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել հիմնական
սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և Հայ եկեղեցիների
փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել քրիստոնեական Արևմուտքի
պատմության զարգացման ընթացքը:

Ա7. Ծանոթանալ հայ միջնադարյան մշակույթի ուղղություններին, լուսաբանել դրանց
առանձնահատկությունները:
Բ2. Աստվածաբանության վերլուծության մեթոդները կիրառել հասարակագիտական,
միջեկեղեցական և միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն: Լսարանի կողմից տրվող հարցերի քննարկում,
2. Ունկնդիրների ելույթները զեկույցներով,
3. Դասախոսությունների մուլտիմեդիական ուղեկցություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
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հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր: Մասնակցությունը`
3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Սրբապատկեր և կանոն՝ ծագումն և կիրառությունը:
Փրիկչի և Տիրամոր առաջին պատկերները:
Սրբապատկերի տեսակները: Տիրամոր պատկերագրական տիպերը:
Պատկերամարտություն և պատկերապաշտություն:
Հիերոտոպիա: Հայկական մանրանկարչություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. П. Флоренский, Иконостас
2. Л. А. Дурново. Краткая история древнеармянской живописи
3. Ս. Տեր-Ներսիսյան, Հայ արվեստը միջնադարում
4. И. К. Языкова, Богословие иконы

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 3)

2. Արևմտյան և հայ եկեղեցիների
3. 4 կրեդիտ
փոխհարաբերությունների պատմություն
4. 3 ժամ/15շաբ.
5. 36/24
6. 7-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ մասնագիտական գիտելիքներ ձևավորել 1114-րդ դարերում հայ և հռոմեակաթոլիկ եկեղեցիների հարաբերությունների պատմության
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 ներկայացնելու Հայ եկեղեցու պատմության առնացքային ժամանակահատվածներից
մեկի 11-14-րդ դարերի պատմությունը.
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. 2104/Բ01
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հասկանալու խաչակրաց արշավանքների իմաստն ու նշանակությունը

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ )
 հետևություններ անելու պետություն-եկեղեցի պատմական հարաբերություններից
 արժևորելու արևմտյան եկեղեցիների հետ Հայ եկեղեցու փոխհարաբերությունները,
դրանց զարգացումը, դերն ու նշանակությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և Հայ
եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր: Մասնակցությունը`
3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միարարական բանակցությունները Կիլիկյան շրջանում 11-14-րդ դարեր:Խաչակրաց
արշավանքներ: Գրիգոր Տղա: Հայ եկեղեցու հարաբերությունները հարևան եկեղեցիների հետ
Ռուբինյան և Հեթումյան արքայատոհմերի շրջանում:Ունիթորական-միարարական շարժման
դեմ Գլաձորի համալսարանի պայքարը:Գլաձորի համալսարանի նշանավոր անդամներն ու
նրանց դերը Հայ եկեղեցու պատմության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, Բ, Գ, Էջմիածին,2001:
2.Մ. Օրմանյան, Հայոց եկեղեցին, Կ.Պոլիս, 1911:
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3.Եզնիկ Պետրոսյան, Հայ եկեղեցու պատմություն, Էջմիածին, 1995:

2. Կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում
1. 2101/Բ01
3.4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս..1, սեմ.-1
6. 7-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. դասընթացի նպատակն է
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից աշխարհի կրոնական խճանկարի,
կրոնների
առկա
վիճակի,
համաշխարհային
քաղաքակրթության
զարգացման
համատեքստում կրոնների դերի, ազդեցության և նոր ձևավորվող կրոնական ուղղությունների
և շարժումների վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)



ներկայացնելու կրոնական իրավիճակն արդի արդիաշխարհում,
նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ուղղությունների
զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)



վերլուծելու ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող կրոնական գործընթացները,
համեմատելու տարբեր երկրների կրոնական խճապատկերը:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու կրոնական արդի իրավիճակը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քրիստոնեության մտածողության ներկա իրադրությունը, ձևակերպել
հիմնական սկզբունքները, հիմնախնդիրները, հայեցակարգերը, լուսաբանել Արևմտյան և Հայ
եկեղեցիների փոխհարաբերությունները էկումենիզմի դարաշրջանում, սահմանել
քրիստոնեական Արևմուտքի պատմության զարգացման ընթացքը:
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները,
զուգահեռներ անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ խնդիրների
ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:

Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
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քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 9. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 4 և 5
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ, գնահատման առավելագույն շեմը` 8. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3.Մասնակցություն՝ 3 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնական իրավիճակի առանցքային չափորոշիչները: Համաշխարհային կրոնների տարածումն արդի աշխարհում և նրանց սփռման դինամիկան: Ազդեցիկ ազգային կրոնների տեղը
արդի աշխարհում: Կրոնական իրավիճակն իսլամական երկրներում: Կրոնական իրավիճակի
առանձնահատկությունները նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններում: Ուղղափառ քրիստոնեության տարածումն արդի աշխարհում և հիմնախնդիրները: Կաթոլիկ քրիստոնեության ազդեցության ոլորտը ներկայիս աշխարհում: Բողոքական եկեղեցու ազդեցությունն
արևմուտքում և հարաբերությունները նեոբողոքական դենոմինացիների դեմ: «Նյու Էյջ»
կրոնական հոսանքներն արդի աշխարհում: Էկումենիկ շարժման արդի հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова), Т. 2. М., 2007.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб., 2012.
Радугин А. А., Введение в религиоведение: теория, история и современные религии, М., 2000.
Религиоведение (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

5. Фундаментализм /Отв. Ред Левин З. И./, М. 2003.
1. 2104/Բ01

2. Հայ արվեստի աստվածաբանություն

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

3. 4 կրեդիտ

5. դաս.-1, սեմ.-1
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

4. դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ ամփոփ պատկերացում հայ արվեստի
աստվածաբանության և խորհրդաբանության մասին

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)


նկարագրելու հայ միջնադարյան քրիստոնեական արվեստի խորհրդաբանությունը,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)


համադրելու հայ արվեստը այլ երկրների արվեստների հետ

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 մեկնաբանել հայ եկեղեցական արվեստի հուշարձանները և ստեղծագործությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
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Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական, եկեղեցաբանական
մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները, զուգահեռներ անցկացնել նրանց
առնչակցությունների միջև:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ
բնագրագիտական աշխատանք կատարելու մեթոդաբանությանը, վերլուծել
աստվածաբանության և մյուս գիտությունների հարաբերության խնդիրները:
Ա7. Ծանոթանալ հայ միջնադարյան մշակույթի ուղղություններին, լուսաբանել դրանց
առանձնահատկությունները:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամանակակից տարաբնույթ
խնդիրների ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն։
Գ1. Աշխատել թիմում։
Գ2. Գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել այն։
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
3. Ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման
վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4 միավորով:
Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր: Մասնակցությունը` 3
միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ եկեղեցական արվեստի ոլորտները:
1.
2.
3.
4.

Հայ եկեղեցական որմնակարչություն:
Խաչքարերի արվեստ:
Մանրանկարչություն:
Եկեղեցական հարթաքանդակ և բարձրաքանդակ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Գ. Հովսեփյան, նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմությունից, Հ 1, Երևան,
1983:
2. Գ. Հովսեփյան, նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմությունից ԺԲ, Երևան,
1987:
3. Ն. Թահմիզյան, Գրիգոր Նարեկացին և հայ երաժշտությունը 10-15-րդ դարերում, Երևան, 1983:
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4. Հ. Հովհաննիսյան, Թատրոնը միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 1978:
Հ. Քյոսեյան, Հայ արվեստի աստվածաբանություն, Երևան, 2021:
1. 2102/Բ00

Մասնագիտական պրակտիկա
Աստվածաբանություն

4. 6 շաբաթ

5. 180 ժամ

6. 8-րդ կիսամյակ

7. գնահատման ձևը՝ ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
1. Զարգացնել
մասնագիտական
հմտությունները
և
փորձառությունը`
կիրառելով
մանկավարժական և հոգեբանական կարողությունները
2. Դպրոցներում դասավանդվող «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի շրջանակներում
պատրաստել մասնագիտական նյութը կրթական չափանիշների համաձայն և դասավանդել
հավատարիմ ազգային եկեղեցու սկզբունքներին
3. Գործնական աշխատանքների միջոցով ծանոթացնել ուսանողին աստվածաբանության
դասավանդման հիմնաձևերին և կարևորագույն մեթոդներին

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Կկարողանա դասավանդել «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկան համաձայն կրթական
չափանիշների
2. Կհասկանա աստվածաբանության դասավանդման և ուսումնասիրության գործընթացի
հիմնական հմտությունները

3. Կտիրապետի աստվածաբանության դասավանդման հիմնական մեթոդներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գործնականում ստացած տեսական գիտելիքների կիրառություն
2. Գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացում

3. Աստվածաբանության մասին բազմաբնույթ գիտելիքների համակարգում և տեսական
վերլուծություն

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

Տարաբնույթ լսարաններում ստացված գիտելիքների մեկնաբանում և կիրառություն

2. Աստվածաբանաության վերաբերյալ գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացում
3. Հայաստանի կրթական հաստատությունների առանձնահատկությունների
վերլուծություն
10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. Տարբերակել վարդապետական աստվածաբանության, կրոնագիտական,
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եկեղեցաբանական մտքի պատմական, տեսական ու կիրառական բաղադրիչները, զուգահեռներ
անցկացնել նրանց առնչակցությունների միջև:
Ա4. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, ընդհանուր մանկավարժության, համակարգչից
օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակ-ներում բնակչությանն
առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Ա5. Հմտանալ աստվածաբանական բնագրերի հետազոտման մեջ, ծանոթանալ բնագրագիտական
աշխատանք կատարելու մեթո-դաբանությանը, վերլուծել աստվածաբանության և մյուս գիտությունների
հարաբերության խնդիրները:
Բ1. Աստվածաբանական վերլուծության մեթոդները կիրառել ժամա-նակակից տարաբնույթ խնդիրների
ոլորտում և ձևակերպել մասնագիտական հայեցակարգային մոտեցումներ:
Բ5. Ծավալել մանկավարժական գործունեություն:

11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Աստվածաբանական տեքստերի վերլուծություն
2. «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի դասագրքերի և մեթոդական ձեռնարկների
ուսումնասիրություն
3. Աստվածաբանության դասավանդման պատմության և մեթոդների իմացություն
4. Ծանոթություն աստվածաբանության դասավանդման միջազգային փորձի հետ
5. Ղեկավարի հսկողությամբ ուսումնական հաստատություններում և պատմամշակութային
կենտրոններում գործառույթների իրականացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել
ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել
պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
1. Ծանոթացում
պրակտիկայի
անցկացման
վայրի
առանձնահատկություններին
2. Կատարելիք աշխատանքի ժամանակացույցի կազմում
3. Ըստ ժամանակացույցի անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում
4. Վերջնարդյունքների ամփոփում

աշխատանքային

5. Օրագրերը ներկայացվում են համապատասխան ամբիոնների ղեկավարներին և
գնահատվում
14. Կազմակերպությունների ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Երևանի հանրակրթական դպրոցներ
Հայորդաց տներ
Ուսումնական հաստատություններ
Պատմամշակութային կենտրոններ:
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ԿՐՈՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Կրոնագիտություն 022101.00.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

կրոնագիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2020-2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ, նախնական մաuնագիտական կամ
միջին մասնագիտական կրթության վկայական։
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած Հայաստանի
Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության
կարգի։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի.


ուսանողներին տրամադրելու կրոնագիտության հիմնարար գիտելիքներ՝ քննելու և
վերլուծելու

ավանդական

և

ժամանակակից

կրոնների

հիմնական

առանձնահատկությունները, դավանաբանությունն ու պաշտամունքը,


ուսանողներին ծանոթացնելու կրոնագիտական տարբեր հայեցակարգերին, տեսական և
պատմական կրոնագիտության հիմնական սկզբունքներին,



խթանելու

ուսանողների

վերլուծական

և

քննադատական

մտածողությունը,

կրոնագիտական գիտելիքների տեսական և պրակտիկ կիրառության հմտությունները,


զարգացնելու ուսանողների կարողություններն ու հմտությունները՝ կրոնագիտության,
աստվածաբանության և հայագիտության ոլորտում ինքնուրույն հետազոտություններ
կատարելու համար:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և
կրոնագիտական այլ հասկացություններ:
Ա3.

դասակարգել

կրոնի

պատմական

ձևերը,

տալ

դրանց

կրոնագիտական

բնութագիրը, ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների
ու կրոնական նոր շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները:
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական

դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության
պատմության,

բնապահպանության,

քաղաքացիական

հոգեբանության,

պաշտպանության,

արտակարգ

համակարգչից

իրավիճակներում

օգտվելու,

բնակչությանն

առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:

Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը

և

դավանաբանական

ու

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկություննները,
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և
դավանանքի մասին իրավական նորմերը, կրոնական բազմակարծությունը,
համեմատական կրոնագիտության սկզբունքները,
Ա7. Քննարկել կրոնագիտական հարցեր, ներկայացնել կրոնների ուսումնասիրության
մեթոդաբանական

սկզբունքները

և

մյուս

գիտությունների

հետ

հարաբերությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ2.

կիրառել

ժամանակակից

էվոլյուցիոնիստական

և

կրոնագիտության

ռելյատիվիստական

պատմահամեմատական,

դպրոցների

մեթոդաբանական

սկզբունքները
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական
և

ոչ

ավանդական

կրոնական

կազմակերպությունների

հիմնական

առանձնահատկությունները,
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող
կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը,
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Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում,
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել

մանկավաժական

գործունեություն,

բանավոր

և

գրավոր

հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները,

խնդիրները

և

լուծումները

դրանց

ներկայացնելու

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային
կամ ուսումնական միջավայրում,
Գ5

Ստանձնել

պատասխանատվություն

առանձին

անհատների

կամ

թիմի

մասնագիտական զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների

ուսումնառության

արդյունքները

դասընթացների

հետևյալ

համար

ձևերի

գնահատվում

սահմանված

չափանիշների.
եզրափակիչ գնահատումով,
առանց եզրափակիչ գնահատման,
առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
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են

ըստ

համապատասխան

«Կրոնագիտություն» բակալավրի կրթական ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատել.
 Ավագ և միջնակարգ դպրոցներում և քոլեջներում որպես «Կրոնների պատմություն», «Հայ
եկեղեցու պատմություն» առարկայի ուսուցիչ,
 Հայ առաքելական եկեղեցու ուսումնագիտական կենտրոններ.
 ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի
բաժինում, կրոնին առնչվող կառավարական գերատեսչություններում որպես խորհրդատու,
փորձագետ, վերլուծաբան,
 տեղական

ինքնակառավարման

մարմիների

մշակույթի

բաժում,

հասարակական

կազմակերպություններում որպես խորհրդատու, փորձագետ, վերլուծաբան:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
 ժամանակակից սարքավորումներով ապահովված լսարաններ,
 ժամանակակից մասնագիտական գրականությամբ հագեցած հարուստ գրադարան,
 հագեցած և հարուստ մասնագիտական գրականություն Կրոնագիտության ամբիոնում,
 հարուստ

էլեկտրոնային

ռեսուրսներ,

համացանցային

և

տեսաձայնային

հարուստ

ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել
են ծրագիրը մշակելիս
Կրթական չափորոշիչ
 Պետական կրթական չափորոշիչ «Կրոնագիտություն» մասնագիտությամբ,
Ծրագրային կողմնորոշիչներ
 Ելի համալսարան «Կրոնագիտություն» մասնագիտութուն,
 Պիտսբուրգի համալսարան «Կրոնագիտություն» մասնագիտութուն,
 Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, «Կրոնագիտություն»
մասնագիտութուն,
 Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան, «Կրոնագիտություն» մասնագիտություն
 Ուրալի Մ. Գորկու անվ. պետական համալսարան, «Կրոնագիտություն» մասնագիտություն

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Պետք է նկատի ունենալ, որ ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական
բնութագրերի համառոտ

նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները,

որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա
լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։
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Ծրագրի

վերաբերյալ

լրացուցիչ

տեղեկատվություն

կարելի

է

գտնել

ԵՊՀ

դասընթացների տեղեկագրքում։

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական կարողություններ

Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, նպատակների և խնդիրների հստակ
գիտակցման ու պարզաբանման կարողություն,
 Ուսանողների ակտիվության խրախուսման և մոտիվացնելու կարողություն,
 Ընդհանուր նպատակ սահմանելու և դրա իրականացման ուղղությամբ
ջանքերը
համատեղելու հմտություն:

Հետազոտական
 Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու կարողություն,
 Ուսանողների վերլուծական հմտությունները զարգացնելու, փաստերն ու իրողությունները
ընդհանրացնելու,
երևույթները
համակողմանիորեն գնահատելու,
տեսական
եզրահանգումներ կատարելու կարողությունների ներդրման ձգտման առկայություն,
 Ինտերդիսցիպլինար և համալիր հետազոտությունների մեթոդաբանության իմացություն և
իրականացման հմտություն
 Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման ուսումնասիրության մեթոդների
ճիշտ ընտրության և կիրառման հմտություն
 Բակալավրներին աստվածաբանության նոր մոտեցումներին ու մարտահրավերներին
համապատասխան, հետազոտական աշխատանքի մղելու փորձառություն,

Հաղորդակցման
 Բակալավրներին որպես գործընկեր դիտարկելու և ազատ ստեղծագործական մթնոլորտ
ստեղծելու հմտություն

ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, PowerPoint) հմտություններ,

Մասնագիտական կարողություններ
 կրոնագիտության
հիմնախնդիրների, համաշխարհային կրոնական գործընթացների,
Հայաստանի կրոնական ժառանգության ուսումնասիրության ժամանակակից եղանակների
իմացություն,
 Ժամանակակից կրոնագիտական մտքի, գիտությունների շարքում կրոնագիտության տեղի,
դերի նշանակության վերաբերյալ փաստերի ու իրողությունների իմացություն, հայ կրոնական
իրականության և հայ ժողովրդի կրոնականության բացահայտման կարողություն,
 անգլերենի և ռուսերենի մասնագիտական իմացություն:

Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
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 գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում

Մանկավարժական փորձ
 խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը
 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն
վերապատրաստումների
և/կամ
մասնագիտական
դասընթացների:
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տեղական կամ միջազգային
որակավորման
բարձրացման

«ԿՐՈՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնել
պատմական
և
տեսական
կրոնագիտության,
դիցաբանության,
աստվածաբանության
և
եկեղեցաբանության
հիմնական սկզբունքները,
Ա2
սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք
և կրոնագիտական այլ հասկացություններ:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
համեմատել ժամանակակից կրոններն

Ա3

Բ3

դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական
բնութագիրը,

ներկայացնել

համաշխարհային

կրոնների

դավանաբանական

ժամանակակից
ու

կրոնական

և

ազգային

նոր

ու

դրանց

բազմազան

դրսևորումները
Բ2

և

շարժումների

կիրառել ժամանակակից կրոնագիտության պատմահամեմատական,
էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցների
մեթոդաբանական սկզբունքները
Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել
կրոններն ըստ դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական
առանձնահատկությունների,

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները:
Ա4

ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալտնտեսագիտական

դասընթացների,

փիլիսոփայության,
բնապահպանության,

հայոց

և

օտար

փիլիսոփայության
հոգեբանության,

Բ4

լեզուների,

ավանդական և ոչ ավանդական կրոնական կազմակերպությունների

պատմության,

համակարգչից

լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների,
հիմնական առանձնահատկությունները,

օգտվելու,

քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Ա5

ճանաչել

ուղղափառ,

կաթոլիկ

և

բողոքական

Բ5

վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում
գործող կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը,

Բ6

հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող
հարցերում։

Բ7

կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք,

աստվածաբանությունների և կրոնափիլիսոփայական հոսանքների
հիմնական

սկզբունքները,

դավանաբանական

Հայոց
ու

եկեղեցու

պատմությունը

և

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները
Ա6

Ա7

ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի
ազատության և դավանանքի մասին իրավական նորմերը, կրոնական
բազմակարծությունը, համեմատական կրոնագիտության
սկզբունքները,
Քննարկել կրոնագիտական հարցեր, ներկայացնել կրոնների

158

ուսումնասիրության մեթոդաբանական սկզբունքները և մյուս
գիտությունների հետ հարաբերությունները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից

Գ2

գործնականում իրականացնել մանկավաժական գործունեություն,
բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության
հետ:

տարատեսակ

Գ4

արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,

աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,

կառավարել

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).

անկանխատեսելի աշխատանքային կամ ուսումնական միջավայրում,

վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,

Գ5

մասնագիտական

գործառույթներ

ու

ծրագրեր

Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի
մասնագիտական զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:

Գ3

ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և
տարածելու

նորերը,

ստանալ

տվյալ

ոլորտին

առընչվող

տեղեկատվությունը, փաստարկները, գաղափարները, խնդիրները և
դրանց

լուծումները

ներկայացնելու

մասնագիտական

և

ոչ

մասնագիտական հանրությանը:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

+
+
+

+

1401/Բ01

Հայոց պատմության հիմնահարցեր - 1

1106/Բ02

Ռուսերեն-1

1703Բ/03

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Գ1

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

+

Ֆիզդաստիարակություն
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

0708/Բ05

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

1401/Բ06

+
+

+
+

+

+

Ֆիզդաստիարակություն
Հայոց պատմության հիմնահարցեր - 2

1106/Բ08

Ռուսերեն-2

1703/Բ09

+
+

1301/Բ11

+

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին բուժօգն.

0002/Բ013

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին բուժօգն.
Կամընտրական առարկաներ

0002/Բ013

+
+

Անգլերեն -1

1602/Բ14

Գերմաներեն - 1

1604/Բ14

+

+

Ֆիզդաստիարակություն
Փիլիսոփայության հիմունքներ

+

+

Ֆիզդաստիարակություն
Բազմամբիոնային առարկաներ

Ֆրանսերեն -1

1608/Բ14

Թյուրքերեն - 1

1803/Բ14

Չինարեն - 1
Կամընտրական առարկաներ

1205/Բ14

Անգլերեն -2

1602/Բ15

Գերմաներեն - 2

1604/Բ15

Ֆրանսերեն -2

1608/Բ15

Թյուրքերեն - 2

1803/Բ15

Չինարեն - 2

1205/Բ15

Բարոյագիտության հիմունքներ

1302/Բ01

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

0701/Բ01 160
1005/Բ01

Գործարարության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ

1901/Բ01

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ01

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203/Բ01

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

2301/Բ01

Տնտեսագիտության հիմունքներ

1007/Բ01

Տրամաբանության հիմունքներ

1311/Բ01

Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մասնագիտական կառուցամաս (պարտադիր)
Վաղ հավատալիքներ և դիցաբանություն

1207/Բ01
2101/Բ01

Աստվածաշնչի ներածություն - 1

2104/Բ02

Կրոնագիտության ներածություն

2101/Բ03

Աստվածաշնչի ներածություն - 2

2104/Բ04

Հուդայականույան պատմություն

2101/Բ05

Քրիստոնեությունը I-IV դդ.

2104/Բ06

Բուդդայականության պատմություն

2101/Բ07

Հայոց եկեղեցու պատմություն - 1

2104/Բ08

Արևելյան արդի ազգային կրոնների պատմություն

2101/Բ09

Խաչակչաց արշավանքները և քրիստոնյա Արևելքը

2104/Բ10

Կաթոլիկության պատմություն

2101/Բ11

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

2101/Բ12

Հոգեբանություն

1306/Բ13

Հայոց եկեղեցու պատմություն - 2
ՀԲ /Իսլամի պատմություն

2104/Բ14

Վարդապետական աստվածաբանություն - 1
ՀԲ /Ուղղափառութան պատմություն

2104/Բ16

Փիլիսոփայության պատմություն

1310/Բ18

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

2104/Բ19
2104/Բ20

Արդի ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ
ՀԲ/Կրոնագիտություն (պատմություն և մեթոդաբանություն)

2101/Բ22

ՀԲ/Կրոնական կանոնական գրականություն

2101/Բ24

Վարդապետական աստվածաբանություն – 3

2104/Բ25

Հայոց եկեղեցու պատմություն - 4

2104/Բ26

Հայոց վանքերը

2104/Բ27

Հայոց եկեղեցու տոնածիսական համակարգը

2104/Բ28

Կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում

2101/Բ29

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
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+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

2101/Բ21
2101/Բ23

+

+

2101/Բ17

Վարդապետական աստվածաբանություն - 2
ՀԲ/Բողոքականության պատմություն

+

+

+

2101/Բ15

Հայոց եկեղեցու պատմություն - 3

+
+
+
+
+

+

+

+

+

Կրոնական ներփակ հոսանքներ

2101/Բ30

Հայոց տոմարի և տոնացույցի պատմություն

2104/Բ01

Համեմատական կրոնագիտություն

2101/Բ01

Հայ եկեղեցու նվիրապետության պատմություն

2104/Բ01

Ֆունդամենտալիզմն արդի աշխարհում

2101/Բ01

Վիմագրություն

2104/Բ01

Հայ եկեղեցական իրավունքի պատմություն

2104/Բ01

Կրոնական բազմակարծությունն արդի աշխարհում

2101/Բ01

Պարականոն գրականություն

2104/Բ01

Հայ եկեղեցական պատմագրություն

2104/Բ01

Մասնագիտական պրակտիկա

2101/00

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

_____________________________________________________________________________________ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ
նշել ծրագրի անվանումը

(Լրացվում է առանձին տրամադրված Excel ֆայլում և այստեղ կցվում ծրագրի մասնագրին)
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
__________Աստվածաբանության ____________ ֆակուլտետ
նշել ֆակուլտետը

________________________Կրոնագիտություն_______________________
__
նշել ծրագրի անվանումը

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
1.1401/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
գործ.-2
Ստուգարքային
1-ին աշնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ
հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա4. ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության, հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության,
արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները

Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
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Բ7. կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավարժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հողորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ,
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն
 գործնական աշխատանք
 սլայդի ցուցադրում
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները
14.Հիմնական գրականության ցանկը
3. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,
2016:
4. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1
1.1106/Բ02
3. 2 կրեդիտ
4 4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած,
կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
 Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի
հիմնահարցերը
 Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին
դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները
 Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն
ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:
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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.
Ա4. ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության, հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության,
արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:

Բ2.
կիրառել
ժամանակակից
կրոնագիտության
պատմահամեմատական,
էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները:
Հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
լեռնաշխարհում:
2. Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության
օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.):
3. 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.):
4. Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի
հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.):
5. Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
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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:

2. Ռուսերեն -1
1. 1705/ Բ03
. 4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝




3. 4 կրեդիտ
5. գործ.-4 ժամ
7. ստուգարքային

ապահովել ուսանողների տիրապետումը ռուսաց լեզվի քերականական համա-կարգին,
զարգացնել ուսանողների հաղորդակցական կարողությունները, մասնավորապես բանավոր
խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակությունները,
ծանոթացնել տեքստի վերլուծության և մեկնաբանության հիմնական սկզբունքներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
8.
9.
10.
11.

դրսևորել ռուսերենի քերականության հիմնական դրույթների իմացություն
ցուցաբերել բառակազմական հիմնական միջոցների իմացություն
ցուցաբերել որոշակի թեմատիկ բառապաշարի խորացված իմացություն
ներկայացնել տեքստի վերլուծության տարբեր ձևերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8. տիրապետելով համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին՝ կազմել բանավոր խոսք
ուսումնասիրվող խոսակցական թեմաների շուրջ
9.
մասնակցել երկխոսությունների
10. ընկալել ունկնդրած/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը՝ տարանջա-տելով
հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից
11. վերարտադրել, վերլուծել և մեկնաբանել գեղարվեստական և ճանաչողական բնույթի տեքստ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.
6.

օգտվել ռուսալեզու աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու նպատակով
հաղորդակցվել որոշակի խոսակցական թեմաների շուրջ

166

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության
պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին
բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Բ7. կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավարժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հողորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1 օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից
տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
. բանավոր ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
դասընթացն 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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայնների դասակարգումը, հնչերանգային հիմնական
նորմերը:
2.
Բառագիտություն.
պատկերացում
բառիմաստի
մասին,
բառային
միավորների
հարաբերակցության ձևերը:
3. Բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցները:
4. Ձևաբանություն. գոյականի և ածականի քերականական կարգերը: Գոյականի հոլովների
նշանակությունը և գործածությունը: Բայ. բայի քերականական կարգերը:
5. Շարահյուսություն. պարզ երկկազմ նախադասություն բայական և անվանական ստորոգյալով:
6. Հետևյալ խոսակցական թեմաների խորացված բառապաշար՝ «Ես համալսարանի ուսանող եմ», «Իմ
ընտանիքը», «Իմ առօրյան», «Իմ հետաքրքրությունները», «Մեր տոները»:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Русский язык. Учебник под общ. ред. Лалаян С.А. Ереван: изд-во ЕГУ, 2018
12. Барыкина А.Н., Добровольская В.В., Мерзон С.Н. Изучение глагольных приставок. Москва, изд-во
«Русский язык», 1989
13. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. 4-е изд-е. Санкт-Петербург, изд-во «Златоуст», 2010
14. Хавронина С.А. Читаем и говорим по-русски. Москва, изд-во ПАИМС, 1993
15. Лексика русского языка: сборник упражнений под ред. Амиантовой Э.И. 9-е изд-е. Москва,
16. ФЛИНТА: Наука, 2017:

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
1. 0708/Բ05
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2

3. 2 կրեդիտ

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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
6. ճանաչել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմության, սոցիալական
էկոլոգիայի հիմունքներին և առանձնահատկություններին
7. ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներին
8. նկարագրելու մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները
9. հասկանալու և լուսաբանելու աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային
ռեսուրսների հիմնական էկոլոգիական խնդիրները
10. իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքներին և օրինաչափություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. oգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից
5. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառելու բնապահ-պանական և
էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում
6. վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և անել համապատասխան
եզրակացություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ
4. կատարել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
168

բնապահպանության, հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության,
արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ5.Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
3. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
4. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված 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.
9. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: «ԹԱՍԿ»
ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
10. 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:
11. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և լաբորատորգործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
12. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:
13. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն և
Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
14. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
15. Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿ ýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000
16. Маâðèùåâ Â.Â., Îñíîâû îáùåé ýêîëîãèè Ìèíñê, 2000.
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2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ 2
1.1401/Բ06
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 2 ժամ
7. ստուգարքային
6. 2-րդ` գարնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,

3. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,

2. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա4. ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության, հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության,
արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները

Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ7. կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավարժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հողորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն
 գործնական աշխատանք
 սլայդի ցուցադրում
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում
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է 6 միավոր:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ,
Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու, Երևան, 2007:
5. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:

6. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990,
1991:

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր 2
1.1106/Բ08
4 4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 2 կրեդիտ

ներկայացնել Հայոց նոր և նորագույն շրջանի պատմության առանցքային հիմնահարցերը,
պարզաբանել հայ նոր և նորագույն շրջանի ազգային ազատագրական պայքարի, Հայկական հարցի,
Հայոց ցեղասպանության, հայոց նորագույն պետականության, Սփյուռքի, նոր և նորագույն շրջանի
հայ մշակույթի

հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Հայոց նոր և նորագույն շրջանի ազատագրական պայքարի
կարևորագույն դրվագները,
2. ներկայացնել Հայկական հարցի, հայոց ցեղասպանության և Սփյուռքի առանցքային
հիմնախնդիրները,
3. ներկայացնել 20-րդ դարում Հայոց նորագույն պետականության ձևավորման
գործընթացների,
4. նկարագրել նոր և նորագույն շրջանի հայ մշակույթի զարգացման
օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. ավելի իրատեսորեն գնահատել նոր և նորագույն շրջանի պատմության առանցքային
իրադարձությունները,տարբեր ազգային-քաղաքական, հասարակական ուժերի և պատմական
նշանավոր գործիչների իրական դերակատարությունը Հայոց նոր և նորագույն շրջանի
պատմության մեջ,
6. ընկալել նոր և նորագույն շրջանի մշակույթի անխզելի կապը հայոց պատմության նույն
շրջանի առանցքային իրադարձությունների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել,

զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության, հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության,
արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:

Բ2.
կիրառել
ժամանակակից
կրոնագիտության
պատմահամեմատական,
էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Ներկայացնելու հայ քրիստոնեական հարուստ մշակույթը, Հայ Առաքելական եկեղեցու
պատմությունը, տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները,
ճարտարապետությունը, խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը:
Բ2.
կիրառել
ժամանակակից
կրոնագիտության
պատմահամեմատական,
էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց նախորոք
տրամադրված հարցաշարից

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական հարցի ծագումը, բովանդակությունը, փուլերը: Հայ ազատագրական շարժումները XV
դարի կեսից մինչև XIX դարի սկիզբը: Ռուսական տիրապետության հաստատումը Արևելյան
Հայաստանում:
2.
Հայկական
հարցի
միջազգայնացումը:
Հայ
ազատագրական
խմբակներն
ու
կազմակերպությունները XIX դ. 60-80-ական թվականներին: Հայ ազգային կուսակցությունների
հիմնադրումը: Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը XIX դարի վերջերին – XX դարի սկզբներին:
3. Հայ ժողովուրդը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին. Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրը:
1917 թ. Փետրվարյան և հոկտեմբերյան հեղափոխությունները և Հայաստանը: Հայաստանի Առաջին
Հանրապետությունը:
4. Հայաստանի Խորհրդային հանրապետությունը (1920-1991 թթ.): Արցախյան շարժումը:
Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991-2012 թթ.): Հայկական մշակույթը նոր և նորագույն
շրջանում: Հայկական Սփյուռքը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայոց պատմություն. Հիմնահարցեր, խմբ. Հր Ռ. Սիմոնյանի, Երևան, 2000:
2. Պարսամյան Վ., Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3-րդ, Երևան, 1967:
3. Կարապետյան Մ. Ս., Հայաստանը 1912-1920 թվականներին, ուսումնական ձեռնարկ բուհերի
համար, Երևան, «Զանգակ-97», 2003:

4. Կարապետյան Մ., Գևորգյան Է., Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թվականներին,
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, 2007:

2. Ռուսերեն -2
1.1705/Բ09
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 4 կրեդիտ


զարգացնել ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները՝
ընդլայնելով թեմատիկ բառապաշարը

ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի իմացությունը

ծանոթացնել
մասնագիտական
լեզվի
շարահյուսական
և
ոճաբանական
առանձնահատկություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

դրսևորել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի իմացություն
ներկայացնել մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուցվածքները
ցուցաբերել մասնագիտական տեքստի ներկայացման տարբեր ձևերի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

տիրապետել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարին
իրականացնել մասնագիտական տեքստի բովանդակության վերարտադրում
թարգմանել փոքր ծավալի տեքստ հայերենից ռուսերեն

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

ընդարձակել տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունները
օգտագործել ռուսերենի իմացությունը մասնագիտական գործունեության ոլորտում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության
պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին
բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Բ7. կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավարժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հողորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ:
Գ1 օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից
տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
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նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
դասընթացն 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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ուղղակի և անուղղակի խոսք. ուղղակի խոսքի փոխակերպումը անուղղակի խոսքի
 Տեղի և ժամանակի արտահայտման ձևաբանական և շարահյուսական միջոցները
 Միակազմ նախադասություն. միակազմ նախադասության դասակարգումը
 Տվյալ մասնագիտության տերմինաբանական համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ
շարահյուսական կառուցվածքներ
 Հետևյալ խոսակցական թեմաների խորացված բառապաշար՝ «Քո հնարավորությունները»,
«Ճամփորդություն դեպի իմ երազանքի երկիր», «Քո արտաքինը և բնավորությունը»

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Русский язык. Учебник под общ. ред. Лалаян С.А. Ереван: изд-во ЕГУ, 2018
2. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. 4-е изд-е. Санкт-Петербург, изд-во «Златоуст», 2010
3. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М.: Русский язык, 1985
4. Хавронина С.А. Читаем и говорим по-русски, Москва, изд-во ПАИМС, 1993
5. М. В. Всеволодова, В. М. Завьялова. Учитесь читать литературу по специальности. Москва: Высшая
школа, 1987

2.Փիլիսոփայության հիմունքներ
1.1311/Բ11
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-4
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 4 կրեդիտ

 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
3. հասկանալ

փիլիսոփայության

գործառույթները,
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փիլիսոփայական

հինմնահարցերը

և

հասկացությունները,
դրանց
արժեքաբանական,
աշխարհայացքային,
մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները
4. իմանալ համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի զարգացման առանձնահատկությունները,
փիլիսոփայական գիտելիքի և մեթոդների` ընդհանուր ճանաչողական և մասնավոր գիտությունների
զարգացման գործում ունեցած նշանակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարել մասնավոր փաստերի ընդհանրացման-ընդհանուր սկզբունքների ձևակերպման և ընդհանուր դրույթների մասնավորեցման, կիրառման տրամաբանական
գործողություններ
4. քննարկվող հիմնահարցերի նակատմամբ դրսևորել համակարգային մոտեցում, դրանք
վերլուծել համապատասխան տրամաբանական և ֆիզիկական համա-տեքստում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. կարողանալ
մասնագիտական
աշխարհայացքային, գաղափարական
մոտեցման կարողություններ

հիմնախնդիրները
տեսանկյուններից`

վերլուծել
դրսևորելուվ

մեթոդաբանական,
ստեղծագոր-ծական

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.Ներկայացնելու
ընդհանուր
գիտելիքներ
հումանիտար
և
սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ:
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Բ7. կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, ծավալել մանկավաժական
գործունեություն,

Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայության առարկան և հիմնական գործառույթները հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայական մտքի զարգացման հիմնական փուլերն ու առանձնահատկությունները: Կեցության էությունը և տիպաբանությունը: Շարժում և զարգացում:
Զարգացման վերաբերյալ տարբեր հայեցակարգերի վերլուծությունը: Զարգացման
չափանիշի հիմնահարցը: Համակարգայնություն: Համակարգերի էությունն ու տիպաբա175

նությունը: 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.
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2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 3. 4 կրեդիտ
իրավիճակներում
բնակչության
առաջին
բուժօգնություն

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

5. դաս.-2, գործ.-2
7. Ստուգարքային

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
6. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները
7. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը
8.
քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները
9.
գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին
10. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին
ու պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
176

4.
կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ
5.
ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում
6.
օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում
5. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ
6. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ,

Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5.
6.
7.
8.

Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք
Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ
Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում
Ուսումնամեթոդական վարժանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ
Քաղաքացիական պաշտպանություն
ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ., Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս.
հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,
Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
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5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
2. Անգլերեն-1
1. 1602/Բ14
4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 4 կրեդիտ
5. գործ.-4
7. ստուգարքային

1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում

2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում
3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների
ներմուծում և ուսուցում,
4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց և
օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, բնապահպանության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
6. անհատական և խմբային աշխատանք
7. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
8. 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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5. անգլերենի քերականական կառույցները
6. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
7. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
8. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

2. Գերմաներեն-1
1. 1604/Բ14
3. 4 կրեդիտ
. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-4
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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:

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 խոսքու
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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.
Ա4. ներկայացնելու գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց և
օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, բնապահպանության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
խմբային 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):
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 բաղա-ձայնական համակարգերը:
Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի
և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակութ-յունները: Գոյականի հոլովման տիպերը:
Հոլովների նշանակությունը և գործա-ծությունը: Ածականի համեմատության աստիճանները:
Համեմատության աստի-ճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու
բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ:
Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադա-սություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը»,
«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապար-հորդություն», «Գերմանիա»:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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2. Ֆրանսերեն 1
1. 1608/Բ14
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-4
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
 Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
 տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում
 սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները

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

գ. փոխանցելի կարողություններ
 թարգմանելու հմտություններ
 բառարաններից օգտվելու կարողություններ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց և
օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, բնապահպանության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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):
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից






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

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

2. Թուրքերեն - 1
1. 1803/Բ14
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
10. սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն,
11. ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ,
12. զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել թուրքերենի հնչյունական համակարգը,
սահմանել թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



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

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)

կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,

վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց
և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, բնապահպանության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
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Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից
որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
6.
Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
7.
Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
8.
Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

2. Չինարեն - 1
1.1205/Բ14
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 2-րդ` աշնանային
7. քննություն (առանց եզրափակիչ գնահատման)
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

Ստացած գիտելիքների հիման վրա զարգացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր
և գրավոր խոսքի հմտությունները,

Չինարենից հայերեն և հայերենից չինարեն թարգմանության մասնագիտական կարողությունները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Սա համարվում է ողջ ուսումնական գործընթացի այն հիմանական փուլը, երբ ուսանողը
պետք է մասնագիտական ուղղվածություն ստանա և անթերի հաղորդակցվել կարողանա
չինարենով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

Տիրապետի մոտ 3500 բառային ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավորի`
դրանք օգտագործելով հաղորդակցության ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը):

Թեմաները ողջ դասավանդման գործընթացում հիմնականում պետք է լինեն մասնագիտական` դիվանագիտական ուղվածության:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

Մասնագիտացված այս դասընթացը նպատակ է հետապնդում կատարելագործել թարգմանչական հմտությունները՝ ներառելով երկկողմ ու համաժամանակյա թարգմանչական տարրերը: Նախատեսվում է ծանոթացում լեզվի տեսության հետ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց
և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, բնապահպանության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. չինարեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
Չափանիշները՝
Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
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-

Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութը։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5. Մասնագիտական տեքստեր, բառապաշար
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
2. Новый практический курс китайского языка, Пекин 2013, том 3, 4:

2. Անգլերեն-2
1. 1602/Բ15
3. 4 կրեդիտ
4 ժամ / շաբ.
5. գործ.-4
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապա-շարի,
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:
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 համակուրսե-ցիների
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.
Ա4. ներկայացնելու գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց
և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, բնապահպանության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
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Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական
կրոնական
կազմակերպությունների
հիմնական
առանձնահատկությունները,
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
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՝/
1. Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005
2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students” Yerevan 2002
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1. 1604/Բ15 2. Գերմաներեն-2
3. 4 կրեդիտ
.
գործ.-4
4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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 քերա-կանական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով
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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

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.
Ա4. ներկայացնելու գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց
և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, բնապահպանության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական
կրոնական
կազմակերպությունների
հիմնական
առանձնահատկությունները,
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք
խմբային 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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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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», «Համագործա-կցություն» և այլն:

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

1. 1608/Բ15

2. ֆրանսերեն - 2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-4
6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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.
Ա4. ներկայացնելու գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց
և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, բնապահպանության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական
կրոնական
կազմակերպությունների
հիմնական
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առանձնահատկությունները,
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
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.
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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
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.
5. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
6. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
7. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale,
2009.
8. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.

2. Թուրքերեն – 2
1. 1803/Բ15
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 4 կրեդիտ
5. գործ.- 4 ժամ
7. քննություն (առանց եզրափակիչ գնահատման)

1. սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն,
2. խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները,
3. զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմ189

նախնդիրները,
սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:

գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց
և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, բնապահպանության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում
է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում
է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից
որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
6.
Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
7.
Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
8.
Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

2. Չինարեն - 2
1. 1205/Բ15
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 4 կրեդիտ
5. գործ.- 4 ժամ
7. քննություն (առանց եզրափակիչ գնահատման)

 Ճանաչել նախադասությունների հիմնական տեսակները` դրանք գործածելով անցած թեմաների
շուրջ զրույցների ժամանակ:
 Ավարտել քերականական հիմնական հասկացությունների ուսումնասիրումը:
 Կատարելագործել արտասանական հմտությունները:
 Խորացնել չինարենից հայերեն և հայերենից չինարեն թարգմանության նախնական հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

թվարկել չինարեն հնչյունական, գրային և քերականական հասկացությունների օրինաչափությունները,

ներկայացնել չինարենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կիրառել մոտ 250-350 հերոգլիֆի ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավոր`
դրանք օգտագործելով հաղորդակցության ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը),

արտահայտել գիտելիքներ Չինաստանի, նրա աշխարհագրական դիրքի, չինական հայտնի քաղաքների, պատմական որոշ հարցերի, ներկա քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակների մասին,

տարբերակել համառոտ դիվանագիտական նոտաներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


վերարտադրել լեզվին բնորոշ առանձնահատկություները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների, հայոց
և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, բնապահպանության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
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(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. չինարեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
Չափանիշները՝
Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութը։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
6. Բառապաշար
7. Բայ
8. Շարահյուսություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
2. Новий практический курс китаийского языка, Пекин 2013, том 2
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
2. Բարոյագիտության հիմունքներ
1302/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5.դաս.-2
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները
 կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները
 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական
հիմանահրցերին
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
2. ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին
3. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիա-ներին,
ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները
2. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ
3. գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման
գործում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
2. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ,

Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
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ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
8. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը
9. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
10. Կրոնական էթիկա:
11. Բիոէթիկա:
12. Քաղաքական էթիկա
13. Սիրո մետաֆիզիկա
14. Կյանքի իմաստը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
7. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
8. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
9. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
10. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերը
1. 0701/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 4 կրեդիտ

 Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բնագիտության ժամանակակից
հիմնախնդիրների մասին
 Ձևավորել պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման
ժամանակակից օրինաչափությունների և հեռանկարների մասին
 Ձևավորել որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող
երևույթների բացատրության համար

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9. բացատրելու
բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները
10. նկարագրելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների օրինաչափութ-յունները
11. հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման
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կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ,

Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները: Բնագիտության և
հումանիտար գիտությունների կապը: Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները:
Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Գիտական հեղափոխությունները և դրանց
դերը բնագիտության զարգացման գործում: Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և
ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից տիեզերագիտության հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից քիմիայի հիմնադրույթները:
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Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության հիմնադրույթները: Համընդհանուր նշանակության աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝ Տիեզերքի, կյանքի և
մարդու ծագման վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները բնագիտության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс
лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5.Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը,
Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2011 թ.:

1. 1005/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Գործարարության հիմունքներ
5. դաս.-2

8. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

3. 4 կրեդիտ

7. Ստուգարքային

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, գործարա-րության փուլային զարգացման
բնորոշիչները և առանձնահատկությունները
 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեը
 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
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ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային
կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն

 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ,

Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.2.

Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները
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Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական
հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և
գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց
բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները

13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.

7. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
8. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ,
2009, 336с.
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9. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
10. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и
таблицы, СПб., 2007, 352 с.

2.Իրավունքի հիմունքներ
1.1901/Բ01
3. 4կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-2
6.3-րդ`
աշնանային 7.Ստուգարքային
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը
 իրականացնել
իրավական
և
սեփական
իրավունքների
պաշտպանության
գործողություններ


դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ
 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները
 օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ)
 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը
և իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ,

Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը,
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Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում,
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
8. անհատական և խմբային աշխատանք
9. ինքնուրույն աշխատանք
10. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
11. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում
12. իրավիճակային խնդիրների քննարկում

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

Հիմնական գրականության ցանկը
5. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
6. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
7. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
8. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

2. Մշակութաբանության հիմունքներ
1. 1107/Բ01
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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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
6. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
առաջացման և զարգացման տեսությունները
7. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները
8. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները
9. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները
10. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները,
պատճառներն ու պայմանները
5. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի
պատմական և լոկալ դրսևորումները
6. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ
4. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ,

Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
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Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
17. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները
18. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման

վերաբերյալ տեսությունները
19. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը
20. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները
21. Մշակութային գործընթացներ
22. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները
23. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները
24. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը
25. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում
26. Մշակույթը և գենդերը
27. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը
28. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները
29. Մշակույթը և լեզուն
30. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները
31. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ
32. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ
33. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.
7.
8.
9.

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.

10. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press,
2001.

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
1. 2203/Բ01
. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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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
0.
օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ,

Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը բաղկացած է դասախոսություններից
Դասընթացը ենթադրում է լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´
մասնակցություն քննարկումներին
Դասընթացը ենթադրում է հանձնարարված գրականության արտալսարանային ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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խապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
16. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
17. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
18. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
19. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
20. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
21. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
22. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
23. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
24. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
25. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
26. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
27. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
28. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
29. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
30. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Гидденс Э. “Социология”// Пер. с англ.; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурьевой, Л.
Н. Посилевича. — М.: Эдиториал УРСС, 1999, 703 с.
6. 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.
7. Смелзер Н. “Социология”// М.: Феникс, 1994, 688 с.
8. Эркки Калеви Асп “Введение в социологию”// СПб.: Издательство «АЛЕТЕЙЯ», 1998, 90 с.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
3. 4 կրեդիտ
հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական,
ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին

ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ
գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1. 2301/Բ01

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.
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Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության, հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության,
արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և
ինքնուրույն առաջադրանքներ:
5. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում
են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ
ուղարկում էլ. փոստին:
6. 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 բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
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. 1007/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
5. դաս.-2
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3. 4 կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
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.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ,

Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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.
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
13. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները
14. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը
15. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը
16. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը
17. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները
18. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները
19. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը
20. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն
21. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը
22. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
10. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
11. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ,
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ
հրատարակչություն, 2014:
12. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,, ,
2015:
13. www.armstat.am
14. www.gov.am

2. Տրամաբանության հիմունքներ
1. 1311/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային

3. 4 կրեդիտ 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:
 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
4. հասկանալ մտքի կառուցվածքը
5. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում
ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ
եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվա-ծությունը
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6. 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
գործողությունները
3. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների
վերլուծություն և գնահատում

տրամաբանական
տրամաբանական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. 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.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ,

Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. անհատական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
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:
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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.
6. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
7. Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М., 2005.
8. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М. 2005.
9. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М. 2002.
10. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
1. 1207/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին

ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն ու
նշանակությունը

պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը
ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և
կատարել թարգմանություններ

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
օգտվել մասնագիտական գրականությունից
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
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բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ,

Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
7. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանա-վեճերի
առաջադրմամբ
8. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը
9. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում
10. Բանավոր ներկայացումներ

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության
էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական
կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝
Քաղաքական գործընթացներ:
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ:
Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2. Гаджиев К.С. Политическая философия. М. 1999.
3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М. ЮНИТИ, 2005.
4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии: Учебник для
студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006.
5. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ
§Ó÷åáíîå ïîñîáèå).
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(ՊԱՐՏԱԴԻՐ)
2. Վաղ հավատալիքներ և դիցաբանություն
1. 2101/Բ01
3. 7 կրեդիտ
4. 6 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-4, սեմ.-2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է
Ուսանողների մոտ ձևավորել կրոնների վաղ ձևերի (վաղ հավատալիքների) և
դիցաբանության, տարբեր ժողովուրդների դիցաբանական համակարգերի վերաբերյալ
մասնագիտական գիտելիքներ և պատկերացումներ, ծանոթացնել դրանց
ուսումնասիրության մեթոդներին ու դպրոցներին:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
թվարկելու վաղ հավատալիքների և դիցաբանության հիմնական հատկանիշները, բնորոշ
գծերը և հիմնական առանձնահատկությունները,
նկարագրելու կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման պատմությունը,
հնագույն ժողովուրդների դիցաբանական համակարգերը, դիցաբանության տեսական
հարցերը,
ներկայացնելու շումերա-աքքադական, եգիպտական, հունական, հռոմեական և հայոց
դիցաբանությունները:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
հասկանալու և վերլուծելու դիցաբանությունը
դասակարգելու կրոնի պատմական ձևերը, բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները,
համեմատելու տարբեր դիցաբանական համակարգեր
բացահայտելու և վերլուծելու հնագույն հավատալիքների և կրոնների աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատ-կությունները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
արժևորելուկրոնի վաղ ձևերը և դիցաբանական համակարգերը
կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում
վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա1.
ներկայացնել
պատմական
և
տեսական
կրոնագիտության,
դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և կրոնագիտական այլ
հասկացություններ:

Բ2.
կիրառել
ժամանակակից
կրոնագիտության
պատմահամեմատական,
էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Գ2 վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
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նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսությունները,
մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնի պատմական ձևերի տիբաբանությունը: Վաղ հավատալիքների ուսումնասիրության
մեթոդաբանական սկզբունքները: Ֆետիշիզմ,
տոտեմիզմ,
անիմիզմ,
մոգություն:
Դիցաբանության տեսություն: Դիցաբանական համակարգերի ուսումնասիրության
մեթոդներն ու դպրոցները: Շումերա-աքքադական կրոնադիցաբանական համակարգերի
ընդհանուր բնութագիրը: Աշխարհի և մարդու ծագման մասին շումերական առասպելները:
Աքքադական դիցաբանական համակարգը: Եգիպտական դիցաբանության վաղ շերտի
ձևավորումը: Տեղական և համաեգիպտական աստվածների պաշտամունքը: Եգիպտական
դասական դիցաբանությունը: Վաղ հունական դիցաբանական շերտը և դրա բարեշրջման
փուլերը: Նախաօլիմպոսյան դիցաբանական թեոգոնիան: Օլիմպոսյան դիցարանը: Վաղ
հռոմեական դիցաբանական շերտը: Հռոմեական դասական դիցաբանությունը: Հռոմեական
կայսրության պետական կրոնը: Հայոց դիցաբանության հնագույն շերտը: Հայոց ազգային
դիցարանը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Բարսեղյան Պ. Ա. Վաղ հավատալիքներն ու դիցաբանությունը Հայաստանում, Երևան. 2015։
Всемирная энциклопедия: Мифология, Мн. 2004.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1. М. 2007.
Мифы народов мира, Энциклопедия, Гл. ред. Токарев С.А. М. 2008.
Религиоведение (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб. 2012.

212

1.2104/Բ02

2.Աստվածաշնչի ներածություն -1
(Հնգամատյան, պատմական գրքեր,
մարգարեական, իմաստության գրքեր)
5. դաս.-4
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 4 կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.
6.1-ին՝ աշնանային
կիսամյակ
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Հին Կտակարանը իր համամարդկային
արժեքներով` կրթական ու գիտական համադրումով, կենցաղային և ազգամիջյան օրենքներ:
Ձևակերպել համակողմանի մտածելու կարողություններ:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Տեղեկանալ Ս. Գրքի կառուցվածքային բաժանումներին, Ս. Գրքի Հին Կտակարանին
վերաբերվող Հայ և այլ եկեղեցիների վարդապետությանն ու մեկնություններին, կկարողանա
համադրել կրոնականն ու գիտականը` հիմնվելով ազգային ավանդույթներին
ուսումնասիրել Ս. Գրքի մեկ մասը կազմող Հին Կտակարանն ամբողջությամբ:
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Համադրել կրոնականն ու գիտականը` հիմնվելով ազգային ավանդույթներին
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
արդյունավետորեն կազմակերպելու ժամանակն ու առկա տեղեկությունները,
պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ինքնուրույն հետազոտությունների
ներկայացումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և
կրոնագիտական այլ հասկացություններ:
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ,
հանձնարարված գրականության քննարկում, մասնակցություն արտալսարանային
քննարկումների, թեզերի կատարում, ինքնուրույն հետազոտությունների հանձնարարում,
2. գրավոր կամ բանավոր հարցումներ, բանավիճային քննարկումներ, հարց ու պատասխան,
3. նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռավար ուսուցման մեթոդների
կիրառում,
5. զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի, նախագծի հանձնարարում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Համառոտ բովանդակությունը.
Հին Կտակարանի կառուցվածքը:







Երկրորդ օրենք և պատվիրաններ:
Հնգամատյան Ա, Բ, Գ, Դ Թագավորություններ:
Ա և Բ Մնացորդաց:
Եզրաս, Նեէմի, Եսթեր, Յուդիթ, Տոբիթ: Ա, Բ, Գ, Մակաբայեցիներ:
Սաղմոսներ: Առակներ:
Մեծ մարգարեներ: Փոքր մարգարեներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ

1. Գ. Դարբինյան, Հին Կտակարանի ներածություն, Էջմիածին, 2000:
2. ԱհարոնԿայայան, Հին Կտակարանի ներածություն, Երևան, 2003:
3. John Drane, Introdusing The Old Testament, Lion, 1987:

2. Կրոնագիտության ներածություն
1. 2101/03
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է`
ուսանողներին ծանոթացնել կրոնների համեմատական վերլուծությանը,
ուսանողներին
ներկայացնել
կրոնների
պատճառահետևանքային
կապերի
և
կառուցվածքագործառնական առանձնահատկությունները.
ուսանողներին ծանոթացնել կրոնագիտության ներածության հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու
կրոնի կառուցվածքային տարրերի, դավանաբանական հիմնարար
սկզբունքների, կրոնական արժեքների և կրոնական այլ երևույթների հիմանական
առանձնահատկությունները,
նկարագրելու ժամանակակից կրոնների ուսումնասիրության պատմահամեմատական
հայեցակարգը,
թվարկելու կրոնի ուսումնասիրության կրոնագիտական դպրոցները,

գործնական մասնագիտական կարողություններ
ճանաչելու և գնահատելու տեսական կրոնագիտության և կրոնն ուսումնասիրող այլ
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գիտությունների կապերն ու փոխհարաբերությունները,
համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
տարբերակել
կրոններն
ըստ
դավանանքի,
պաշտամունքային
և
առանձնահատկությունների,

ծիսական

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կատարելու հետազոտական աշխատանք կրոնների վերաբերյալ,
վերլուծելու կրոնագիտական առկա հիմնախնդիրները,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.
ներկայացնել
պատմական
և
տեսական
կրոնագիտության,
դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և կրոնագիտական այլ
հասկացություններ:
Ա7. Քննարկել կրոնագիտական հարցեր, ներկայացնել կրոնների ուսումնասիրության
մեթոդաբանական սկզբունքները և մյուս գիտությունների հետ հարաբերությունները:
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները
Բ2.կիրառել ժամանակակից կրոնագիտության պատմահամեմատական, էվոլյուցիոնիստական և
ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները

Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ6. Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող 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.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2215

րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնի կառուցվածքային տարրերի, դավանաբանական հիմնարար սկզբունքների,
կրոնական
արժեքների
և
այլ
երևույթների
պատմական
վերլուծությունը։
Պատմահամեմատական հայեցակարգը և դրա էմպիրիկ ու տեսական մակարդակները։
Պատմակրոնագիտական
էվոլյուցիոնիզմ,
ռելյատիվիզմ,
հակապատմականութուն,
հակաէվոլյուցիոնիզմ, ֆենոմենոլոգիզմ։ Պատմական կրոնագիտության հիմնական
դպրոցները։ Կրոնի հիմնական հարցի երեք գլխավոր տեսանկյունները, տիեզերակենտրոն,
սոցիոկենտրոն և եսակենտրոն մոդելները։ Կրոնի սահմանումները։ Կրոնի հնգաչափ
սահմանումը։ Կրոնագիտության մետապրոբլեմները։ Կրոնական փորձ, գործունեություն,
հարաբերություններ և կազմակերպություններ։ Կրոնների դիախրոն, սինխրոն և ցիկլիկ
ուսումնասիրության արդիական հիմնահարցերը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
Лебедев В. Ю. Религиоведение: учебник, М. 2013.
Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
Encyclopedia of religion, Thomson Gale, 2005.

1. 2104/Բ04
4. 5 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային
կիսամյակ

2 Աստվածաշնչի ներածություն
-2
5. դաս.-5
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 5 կրեդիտ

. Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Նոր Կտակարանը` կրոնական ու
գիտական համադրումով, կենցաղային և ազգամիջյա օրենքներով: Ձևավորել համակողմանի
մտածելու կարողություններ: Արժևորել քրիստոնեության դերն ու նշանակությունը համամարդկային
արժեհամակարգում:

9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Տեղեկանալ Ս. Գրքի կառուցվածքային բաժանումներին, Ս. Գրքի Հին Կտակարանին
վերաբերվող Հայ և այլ եկեղեցիների վարդապետությանն ու մեկնություններին, կկարողանա
համադրել կրոնականն ու գիտականը` հիմնվելով ազգային ավանդույթներին
ուսումնասիրել Ս. Գրքի մեկ մասը կազմող Հին Կտակարանն ամբողջությամբ:
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Համադրել կրոնականն ու գիտականը` հիմնվելով ազգային ավանդույթներին
Ձևակերպել համակողմանի մտածելու կարողություններ
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
արդյունավետորեն
կազմակերպելու
ժամանակն
ու
առկա
տեղեկությունները,
պատրաստելու
գիտական
զեկուցումներ,
ինքնուրույն
հետազոտությունների
ներկայացումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և
կրոնագիտական այլ հասկացություններ:
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, ընթերցվում և քննարկվում են
աստվածաբանական մատենագրությունից հատվածներ:
ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություններ, նախօրոք պատրաստված
լինելով քննարկումներին:
ուսանողներին
հանձնարարվում
է
գրականության
ընթերցում
և
ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.









Նոր Կտակարանի կառուցվածքը:
Համատեսական Ավետարաններ` Ավետարան ըստ Մատթեոսի:
Ավետարան ըստ Մարկոսի:
Ավետարան ըստ Ղուկասի:
Ավետարան ըստ Հովհաննու:
Գործք Առաքելոց:
Պողոսի նամակները: Հովվական նամակներ:
Հովհաննու հայտնությունը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ԳրիգորՍարաֆյան,ՆերածություՆորԿտակարանի, 1950 թ., Լիբանան:
2. Եզնիկ ծ. վ. Պետրոսյան, Ներածություն Նոր Կտակարանի, 1994 թ., Ս. Էջմիածին:
3. Ա. Կայայան, Նոր Կտակարանի ընդհանուր ներածություն, 2003:
4. Արտակ արք. Մանուկյան,Աստվածաշունչ մատեանը, 1966, Թեհրան:
Տ. Ներսես ավ. Քհն. Ներսիսյան, Համատես Ավետարանները, Երևան, 2007:
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2. Հուդայականության պատմություն
1. 2101/Բ05
3.6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է.
Ուսանողների
մոտ
ձևավորել
հնագույն
միաստվածային
ազգային
կրոնի`
հուդայականության վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ և պատկերացումներ,
ծանոթացնել հուդայականության պատմությանը, դավանաբանական-պաշտամունքային
առանձնա-հատկություններին, ծիսական արարողություններին ու տոներին:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
թվարկելու
հուդայականության
հիմնական
հատկանիշները,
բնորոշ
գծերը
առանձնահատկությունները
նկարագրելու հրեական ազգային կրոնի և ձևավորման ու զարգացման պատմությունը,

և

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
վերլուծելու հուդայականության կրոնապաշտամունքային համակարգը և աշխարհայացքային պատկերացումները համեմատական վերլուծություն և քննական արժեքա-վորում:
բացահայտելու
և
վերլուծելու
հուդայականության
ծիսապաշտամունքային
և
դավանաբանական առանձնահատկությունները
համադրելու հուդայականության հիմնական ուղղությունները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
արժևորելու հրեական ազգային կրոնը,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա5.
Ճանաչել
ուղղափառ,
կաթոլիկ
և
բողոքական
աստվածաբանությունների
և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու պատմությունը և
դավանաբանական ու ծիսապաշտամունքային առանձնահատկություննները

Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը
Գ5.Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4.
դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ
5.
ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին
6.
ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ.գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հուդայականությունն իբրև ազգային կրոն: Հուդայականության բարեշրջման փուլերը:
Դավանանքի
կենտրոնացումը
և
միաստվածության
վերահաստատումը:
Հուդայականությունը մ. թ. ա. XI դարում: Հուդայականությունը մ. թ. ա. VIII–VI դարերում:
Հուդայականությունը մ. թ. ա. IV–II դարերում: Հուդայականության հիմնական
ուղղություններն ու հոսանքները: Հուդայականության տոնածիսական համակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Вихнович В. Иудаизм. СПб. 2006.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1, М. 2007.
Иудаизм, Мн. 2006.
Карамазов, В. Д. Всеобщая история религий мира, СПб. 2011.
Jewish History, Religion, and Culture, Edited by Judish R. Baskin, Kennet Seeskin, Cambridge
Univeisity Press, 2010.

2. Քրիստոնեությունը I-V դդ.
1.2104/Բ06
3. 6 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ. -2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել քրիստոնեական եկեղեցու
պատմության, քրիստոնեական մշակույթի, քրիստոնեական եկեղեցիների բազմազանության,
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
տարբերությունների
ու
յուրահատկությունների, համաշխարհային պատմության մեջ քրիստոնեության ունեցած
դերի ու նշանակության, այլ կրոնների հետ քրիստոնեական եկեղեցու առնչությունների,
քաղաքականության մեջ քրիստոնեական եկեղեցու ունեցած դերի վերաբերյալ:
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9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կունենա ընդհանուր գիտելիքներ քրիստոնեական եկեղեցու հիմնադրման, զարգացման ու
կայացման վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
հիմնավոր գիտելիքներ կունենա տարաբնույթ եկեղեցիների դոգմատիկ, պաշտամունքային ու
կանոնական վիճակի վերաբերյալ.
կկարողանա բացատրել ընդհանուր եկեղեցու հետ առնչվող պատմական, մշակութային և
հասարակական որոշ երևույթներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստել և
մասնակցել միջազգային գիտաժողովների:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը, ներկայացնել
ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր շարժումների
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:

Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարված է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ, գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 3 և
4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ, գնահատման առավելագույն շեմը` 6. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 7. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2րդ հարցը` 2 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քրիստոնեությունը Առաքելական շրջանում: Առաքելական Հայրեր: Հերետիկոսությունները
վաղ եկեղեցու կյանքում: Քրիստոնեության հալածանքները: Քրիստոնեական
տիեզերաժողովներ:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
Богословский вестник, «Деяниям Вселенских соборов». Часть 1. Москва, 2008.
Иоанн Мейендорф, Церковь в истории, И., 2018.
Джон Норвич, История папства, АСТ, 2014.
Երուանդ Վրդ. Տէր-Մինասեանց, Ընդհանուր եկեղեցական պատմութիւն, հ. Ա, (Հին Եկեղեցին),
Էջմիածին, 2013։

2. Բուդդայականության պատմություն
1. 2101/Բ07
3. 5 կրեդիտ
4. 5 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ քննությունների
8. դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ համաշխարհային ամենահին կրոնի` բուդդայականության դավանաբանական,
պաշտամունքային
առանձնահատկությունների,
տոնածիսական
համակարգի,
աշխարհայացքային, բարոյափիլիսոփայական յուրահատուկ պատկերա-ցումների ու
ըմբռնումների և արդի վիճակի վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 թվարկելու բուդայականության հիմնական հատկանիշները, բնորոշ գծերը
առանձնահատկությունները
 նկարագրելու բուդդայականության ձևավորման ու զարգացման պատմությունը

և

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 վերլուծելու
բուդդայականության
կրոնապաշտամունքային
համակարգերը
և
աշխարհայացքային պատկերացումները
 համեմատելու բուդդայականության հիմնական ուղղությունները
 բացահայտելու և վերլուծելու բուդդայականության աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային և դավանաբանական առանձնահատկությունները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու բուդայականությունը
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը, ներկայացնել
ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր շարժումների
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և դավանանքի
մասին իրավական նորմերը, կրոնական բազմակարծությունը, համեմատական կրոնագիտության
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սկզբունքները,
Ա7. Քննարկել կրոնագիտական հարցեր, ներկայացնել կրոնների ուսումնասիրության
մեթոդաբանական սկզբունքները և մյուս գիտությունների հետ հարաբերությունները:
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները

Բ2.
կիրառել
ժամանակակից
կրոնագիտության
պատմահամեմատական,
էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
6. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը՝ 6 միավոր. ստուգումն
անցկացվում է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք
հանձնարարված թեմայով:
2. Ինքնուրույն աշխատանք, գնահատման առավելագույն շեմը` 6, հանձնարարվում է
գրավոր ինքնուրույն աշխատանք, ուսանողը ընտրում է նախօրոք հանձնարարված
թեմաներից որևէ մեկը:
3. Եզրափակիչ քննություն. գնահատման առավելագույն շեմը՝ 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բուդդայականության
ծագումը:
Չորս
ճշմարտությունների
մասին
Բուդդայի
ուսմունքը`սանսարա: Փրկության բուդդայական կոնցեպցիան: Դհարմա, կարմա,
նիրվանայի մասին ուսմունքը: Բուդդայականության հիմնական ուղղությունները և դրանց
պաշտամունքային-ծիսական առանձնահատկություները: Բուդդայականությունն արդի
աշխարհում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Альбедиль М. Ф. Буддизм: религия без бога, СПб. 2013.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1. 2, М. 2007.
Карамазов, В. Д. Всеобщая история религий мира, СПб. 2011.
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Религиоведение (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб. 2012.
Фишер Мери Пет, 12 религий, которые меняют мир сегодня; Всё об их истории, учении,
практиках и значении, М. 2014.

Հայոց եկեղեցու պատմություն-1
1. 2104/Բ08
4. 5 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 4 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է`
ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայ եկեղեցու պատմությունից երկու
պլանով, մեկ՝ որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի պատմության մաս, մեկ էլ որպես
ընդհանուր տիեզերական եկեղեցու պատմության մաս:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կճանաչի հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա բացատրել հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական, մշակութային և
հասարակական որոշ երևույթներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստել և
մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ դավանանքի,
պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,

Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարված է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
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2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ եկեղեցու պատմություն առարկան և նրա տեղը հայագիտական առարկաների շարքում:
Հայ եկեղեցու պատմության աղբյուրագիտական հիմնարանը: Հայ եկեղեցու պատմության
դասագիրքը անցյալում և նոր ժամանակներում: Հայաստանը առաքելական շրջանում ըստ
վաղ միջնադարյան դարձաբանական ավանդույթի: Քրիստոնյաների հալածանքը
Հայաստանում:
Քրիստոնեական կրոնի պետականացումը և միասնական եկեղեցու
կազմավորումը Հայաստանում: Հայ եկեղեցու արտաքին կապերն ու հարաբերությունները
Գրիգոր Լուսավորչի օրոք: Հայ եկեղեցին և Հայաստանի միջազգային քաղաքական դրությունը IV դ. վերջին քառորդին: Եկեղեցու հայացումը: Դավանաբանությունը մեծ
քաղաքականության պատանդ:
Հայ եկեղեցու ազգայնացումը: Հովհան Օձնեցի: Հայ
եկեղեցին VIII-IX դդ.:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վրեժ Վարդանյան, Հայոց եկեղեցին վաղ միջնադարի քաղաքական խաչուղիներում,
վաղարշապատ, 2004:
Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, Բ, Էջմիածին, 2001:
Օրմանյան Մ., Հայոց եկեղեցին, Կ. Պոլիս, 1911, Երևան, 1993:
Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, Երևան, 2002:
Լիզա Քարիմյան, Հայ-բյուզանդական եկեղեցաքաղաքական հարաբերությունները 5-6-րդ
դդ., Երևան, 2018:

2. Արևելքի ազգային կրոնների պատմություն
1. 2101/Բ09
3. 7 կրեդիտ
4. 6 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-4, սեմ.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ ու պատկերացումներ արևելքի ազգային (հնդկական, չինական, ճապոնական)
կրոնների
դավանաբանական,
պաշտամունքային
առանձնահատկությունների,
տոնածիսական համակարգի, աշխարհայացքային, բարոյափիլիսոփայական յուրահատուկ
պատկերացումների ու ըմբռնումների և արդի վիճակի վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 թվարկելու Արևելքի ազգային կրոնների հիմնական հատկանիշները, բնորոշ գծերը և
առանձնահատկությունները
 նկարագրելու արևելյան ազգային կրոնների ձևավորման ու զարգացման պատմությունը

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
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 վերլուծելու արևելյան ազգային կրոնների կրոնապաշտամունքային համակարգերը և
աշխարհայացքային պատկերացումները
 համեմատելու
հնդկական,
չինական
և
ճապոնական
ազգային
կրոնների
դավանաբանությունը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները
 բացահայտելու և վերլուծելու արևելյան կրոնների աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային և դավանաբանական առանձնահատկությունները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու Արևելքի կրոնները
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և դավանանքի
մասին իրավական նորմերը, կրոնական բազմակարծությունը, համեմատական կրոնագիտության
սկզբունքները,
Ա7. Քննարկել կրոնագիտական հարցեր, ներկայացնել կրոնների ուսումնասիրության
մեթոդաբանական սկզբունքները և մյուս գիտությունների հետ հարաբերությունները:
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները

Բ2.
կիրառել
ժամանակակից
կրոնագիտության
պատմահամեմատական,
էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
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քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հնդկական դիցաբանության հնագույն շերտը, վեդայական կրոն: Բրահմանականություն:
Հինդուիզմի ծագումը և զարգացումը, ժամանակակից
հինդուիզմը:
Ջայնիզմը
Հնդկաստանում:
Սիկհիզմը
Հնդկաստանում:
Չինաստանի
ազգային
կրոնները.
Կոնֆուցիականություն, Դաոսականություն: Ճապոնական ազգային կրոնը, Սինտո: Սինտոյի
էպիկական զարգացման շրջանը: Սինտոյական դիցարանը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Альбедиль М. Ф. Индуизм, СПб. 2013.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1. 2, М. 2007.
Каниткар В. П. (Хемант), Коул У. Оуэнб Индуизм. М.: 2001
Карамазов, В. Д. Всеобщая история религий мира, СПб. 2011.
Накорчевский А. А. Синто, СПб., 2003.
Религиоведение (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб. 2012.
Успенская Н.Е., Котин И.Ю. Сикхизм, СПб., 2007.
Фишер Мери Пет, 12 религий, которые меняют мир сегодня; Всё об их истории, учении,
практиках и значении, М. 2014.
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8. 4 ժամ/շաբ.
6. ց

2. Խաչակրաց արշավանքները և
քրիստոնյա Արևելքը
9. դաս. - 3 ժամ, սեմ. 1
17. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 4 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել խաչակրաց արշավանքների առաջացման պատճառները

ծանոթացնել
խաչակրաց
արշավանքներին
և
քրիստոնյա
Արևելքի
հետ
հարաբերություններին
 նկարագրել խաչակրաց արշավանքների արդյունքները և եկեղեցաքաղաքական
իրավիճակը Քրիստոնյա Արևելքում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կկարողանա ներկայացնել խաչակրաց արշավանքների հետ առնչվող պատմական և
մշակութաային շատ երևույթներ

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
կվերլուծի խաչակրաց արշավանքների հետևանքները արևելքի երկների համար:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա5.
Ճանաչել
ուղղափառ,
կաթոլիկ
և
բողոքական
աստվածաբանությունների
և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու պատմությունը և
դավանաբանական ու ծիսապաշտամունքային առանձնահատկություննները,
Բ2. կիրառել ժամանակակից կրոնագիտության պատմահամեմատական, էվոլյուցիոնիստական և
ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ դավանանքի,
պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը:
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. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Խաչակրաց արշավանքների առաջացման պատճառները և սկիզբը:
2. Խաչակրաց արշավանքների ընթացքը և Արևելքում հիմնված հոգևոր-ասպետական
միաբանությունները:
3. Խաչակրաց պետությունների կործանումը Արևելքում և խաչակրության հետևանքները
Քրիստոնյա Արևելքի կյանքում
14.Հիմնական գրականության ցանկը
Մ. Ա. Շևալիե, Կիլիկյան Հայաստանի և հոգևոր ասպետական միաբանությունների
պատմությունից, Երևան, 2013:
Տեր-Պետրոսյան Լ., Խաչակիրները և հայերը, հ. Ա, Երևան, 2005:
Батшев Д. А. Священная война в контексте Крестовых походов. — М.: Либроком, 2012.
Брандедж Джеймс. Крестовые походы. Священные войны Средневековья. — М.: ЗАО
«Центрполиграф», 2011.
Жуанвиль Жан де, Виллардуэн Жоффруа де. История крестовых походов. — М.: ЗАО
«Центрполиграф», 2008.
Куглер Б., История крестовых походов, Ростов на Дону, 1995.

1. 2101/Բ11
4. 5 ժամ/շաբ.

2. Կաթոլիկության պատմություն
5. 3- դաս., 2- սեմ.
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3. 5 կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին
համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել
կաթոլիկության պատմության` կաթոլիկ եկեղեցու ծագման, ծաղկման և նորագույն շրջանի
մասին, ինչպես նաև` պապական իշխանության անսահմանափակ դրսևորումների
վերաբերյալ: Կաթոլիկության պատմության ուսումնասիրության նպատակն է նաև վեր
հանել եկեղեցու դավանաբանական և տոնածիսական առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. նկարագրելու կաթոլիկ եկեղեցին իր կանոնական և բովանդակային ամբողջության մեջ
2. վերլուծելու կաթոլիկ եկեղեցու միջնադարյան և ժամանակակից պատմությունը
3. լուսաբանելու միջնադարյան Եվրոպական երկրների և կաթոլիկ եկեղեցու
հարաբերությունները
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. տարբերակելու կաթոլիկ եկեղեցու դավանաբանական և տոնածիսական
առանձնահատկությունները
2. ճանաչելու կաթոլիկ եկեղեցու միաբանությունների և եկեղեցու միսիոներական
գործունեությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ5. Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
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թեմաներին:
6. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 3 և
4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 6. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 7. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2րդ հարցը` 2 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քրիստոնեական Արևելքը XI դարի երկրորդ կեսին: Կաթոլիկ եկեղեցին XI դարի երկրորդ
կեսին: Կաթոլիկ եկեղեցին և խաչակրաց արշավանքները: Կաթոլիկ եկեղեցին XII դարում:
Կաթոլիկության ներքին կյանքը XIII-XIV դարերում: Կաթոլիկ եկեղեցու մեծ պառակտումը:
Կաթոլիկ եկեղեցին և XII-XV դարերի արևմտյան: Հերձվածները: IX-XIV դարերի կաթոլիկյան
աստվածաբանությունը: Կաթոլիկ եկեղեցին XVIII դարում:Կաթոլիկ եկեղեցին XIX դարում:
Վատիկանի I տիեզերական ժողովը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Джон Норвич, История папства, АСТ, 2014.
Рашкова Р., Католицизм, Питер, 2007.
Заборов М. А., Папство и крестовые походы, Москва, Берлин, Директ-Медиа, 2021
Сергей Шумов, Александр Андреев, История Ватикана. Власть и Римская курия, М., 2002.
Collins, Roger Keepers of the Keys: A History of the Papacy. Basic Books, 2009.

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 2 կրեդիտ
1. 2101/Բ12
4. 2 ժամ/15շաբ.
5. 15
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ծանոթացնել սոցիո-հումանիտար հետազոտությունների մեթոդաբանական հայեցակարգին,
հետազոտության կազմակերպման առանձնահատկություններին, հետազոտության դիզայնի
տեսակներին և հետազոտական ծրագրի ներկայացման սկզբունքներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Տարբերակել գիտական հետազոտության կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և
պահանջները,
 Ուսումնասիրել պատճառահետևանքային կապերը հասարակական գիտություններում
 Եզրահանգել գիտական հետազոտությունների մեջ կիրառվող մեթոդների
առավելություններն ու թերությունները և կիրառման հնարավորությունները ըստ
հետազոտության առարկայի:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կանխատեսել եւ կատարել արդյունավետ հետազոտություն:
5. Կիրառել գիտական հետազոտության որակական և քանակական մեթոդները ըստ
հետազոտության նպատակի և լսարանի առանձնահատկությունների:
6. Ընտրել եւ կիրառել գիտական հետազոտության գրագետ նախագիծ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



Արժևորել և կիրառել յուրացրած մեթոդները հասարակական կյանքում առկա իրողությունները
վերլուծելու և գնահատելու համար։
2. Տարբեր մասնագիտական հանրություններին ներկայացնել հետազոտության արդյունքները՝
վերջիններին հասանելի եզրաբանության կիրառմամբ։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4.

Դասախոսություններ, խմբային քննարկումներ

5.
Գրականության վերլուծություն, աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ։
6.
Լուսացուցադրություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 3 և 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 9. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց՝ յուրաքանչյուրը 3
առավելագույն արժեքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիալական իմացության առանձնահատկությունները: Սոցիոհումանիտար գիտելիքի
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները: Հետազոտական հիմնախնդրի որոշարկման
հիմնական մարտավարությունները: Գիտական աղբյուրների վերլուծության և գիտական
գրականության ուսումնասիրման մեթոդաբանական սկզբունքները (scoping studies):
Գիտական հետազոտության հիմնական փուլերը: Պրոբլեմային իրավիճակի սահմանում և
հիմնախնդրի հրատապություն: Հետազոտության օբյեկտ և առարկա: Հետազոտության
նպատակ և խնդիրներ: Հետազոտության վարկած: Արժեքային կողմնորոշումը
հասարակական գիտություններում: Արժեքամետ սոցիալական գիտության հայեցակարգը և
մեթոդաբանությունը:
Հետազոտության մեթոդների դասակարգումը: Հետազոտության
դիզայն
և
տվյալների
հավաքագրման
մեթոդները:
Փաստարկման
առանձնահատկությունները սոցիոհումանիտար գիտելիքի համակարգում: Հետազոտության
արդյունքների տեսականացման ռազմավարությունները: Հետազոտության արդյունքների
վերլուծություն և մեկնաբանություն:
Հետազոտության կազմակերպման և արդյունքների ներդրման շրջապտույտը: Գիտական
հետազոտության հաջողակ նախագիծ պատրաստելու և ներկայացնելու հիմնական
սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук В кн.: Бахтин М.М. Эстетика словесного
творчества. М.: Искусство, 1979. С.361- 373, 409-412.
10. Перлов А.М. История науки. Введение в методологию гуманитарного знания. – М.: РГГУ,
2007
11. Ted Benton, Ian Craib., Philosophy of social science, Palgrave, 2001
12. John Gerring, Social science methodology, Cambridge University Press, 2012
13. Adam Przeworski, Frank Salomon, The art of writing proposals, SSRC 1995
14. Bent Flyvbjerg, Making social science matter, 2001
15. Levac D, Colquhoun H, O’Brien K (2010) Scoping studies: enhancing the methodology.
Implementation Science, 5:69
16. Davis K, Drey N, Gould D (2009) What are scoping studies? A review of the nursing literature.
Int J Nurs Stud, 46: 1386-1400

2. Հոգեբանություն
1. 1306/Բ13
3. 3 կրեդիտ
4. 3 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-1
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է`
 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասի-րումը
 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
ծանոթացումը
 հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները
2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները
4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը
5. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում
5. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները
6. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
5. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները
6. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական
պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց
տալու վերաբերյալ:
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում։

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն
 սեմինար պարապմունք
 քննարկում
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 պրակտիկ աշխատանքներ
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն:
Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2010:
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7. 5 ժամ/շաբ
9. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2. Հայոց եկեղեցու պատմություն-2

3. 6 կրեդիտ

8. դաս.-3, սեմ.-2

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8.Դասընթացի նպատակն է`
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայ եկեղեցու
պատմությունից երկու պլանով, մեկ. որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի պատմության մաս,
մեկ. որպես ընդհանուր տիեզերական եկեղեցու պատմության մաս:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կկարողանա բոլոր հետաքրքրվողներին բացատրել հայ եկեղեցու հետ առնչվող
պատմական, մշակութային և հասարակական շատ երևույթներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կվերլուծի պատմական սկզբնաղբյուրները եկեղեցու պատմության տեսակետից
2. կկարողանա բացատրել հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական, մշակութային և
հասարակական որոշ երևույթներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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1. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստել և
մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և դավանանքի
մասին իրավական նորմերը, կրոնական բազմակարծությունը, համեմատական կրոնագիտության
սկզբունքները,
Բ2. կիրառել ժամանակակից կրոնագիտության պատմահամեմատական, էվոլյուցիոնիստական և
ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները

Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարված է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ եկեղեցու տեղը անկախ պետականության նախադրյալների ստեղծման գործում: Հայոց
եկեղեցին Բագրատունյաց, Արծրունյաց թագավորության շրջանում: Հայ եկեղեցին Xդ.
վերջին քառորդին: Հայ եկեղեցու տարածման նոր քարտեզը XI դ.: Հայ եկեղեցու ծաղկումը
Կիլիկիայում X դ.: Հայ եկեղեցու արտաքին քաղաքականությունը: Հայ եկեղեցին և Կիլիկյան
պետական կազմավորումը (XIIդ.): Կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխումը: Հայբյուզանդական եկեղեցաքաղաքական հարաբերություններ: Հայ եկեղեցու պայքարը
աղանդավորների դեմ եկեղեցա-քաղաքական մաքառումների փուլում: Հայ եկեղեցին XIIIXIV դդ. և միարարության քաղաքականությունը: Եկեղեցական և աշխարհիկ
իշխանությունների թուլացումը պետականության անկումից հետո (XIV-XV դդ):

Հիմնական գրականության ցանկը
Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ, հանրագիտարան, Պրակ Ա, Էջմիածին, 2008:
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Հովհաննիսյան Ա., Հայոց եկեղեցին Կիլիկիան շրջանում, Երևան, 2018:
Վարդանյան Վ.,
Պահլավունիները հայոց պետականության և
պահապաններ, Երևան 2008:
Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, Բ, Էջմիածին, 2001:
Օրմանյան Մ., Հայոց եկեղեցին, Երևան, 1993:

հոգևոր

անաղարտության

2. Իսլամի պատմություն /ՀԲ
1. 2101/Բ15
3. 7 կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.-4, սեմ.-2
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ ու պատկերացումներ իսլամի պատմության, դավանաբանական առանձնահատկությունների, ծիսապաշտամունքային համակարգի, հիմնական ուղղութունների և
դրանց տարատեսակների, իսլամական մշակույթի, իսլամի զարգացման ժամանակակից
միտումների և համաշխարհային պատմության մեջ այս կրոնի դերի վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
թվարկելու իսլամի հիմնական հատկանիշները, բնորոշ գծերը և առանձնահատկությունները
նկարագրելու իսլամի ձևավորման ու զարգացման պատմությունը
լուսաբանելու ժամանակակից իսլամի զարգացման հիմնական միտումներն ու առանձնահատկությունները

ործնական մասնագիտական կարողություններ)
վերլուծելու իսլամի կրոնապաշտամունքային համակարգը և աշխարհայացքային
պատկերացումները:
համեմատելու իսլամի և քրիստոնեության դավանաբանությունը և պաշտամունքը
բացահայտելու և վերլուծելու իսլամի աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային և
դավանաբանական առանձնահատկությունները
համադրելու իսլամի հիմնական ուղղությունները և ենթաուղղությունները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
արժևորելու իսլամն իբրև կրոնամշակութային երևույթ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և դավանանքի
մասին իրավական նորմերը, կրոնական բազմակարծությունը, համեմատական կրոնագիտության
սկզբունքները,
Ա7. Քննարկել կրոնագիտական հարցեր, ներկայացնել կրոնների ուսումնասիրության
մեթոդաբանական սկզբունքները և մյուս գիտությունների հետ հարաբերությունները:
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները
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Բ2. կիրառել ժամանակակից կրոնագիտության պատմահամեմատական, էվոլյուցիոնիստական և
ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները

Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը
Գ5 Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսությունները,
մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
ուսանողներին
հանձնարարվում
է
գրականության
ընթերցում
և
ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին ընթացիկ քննությունն
անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված
հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 3 և 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով
(առարկան հետազոտական բաղադրիչով է):
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 9. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց՝ յուրաքանչյուրը 3
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իսլամի ծագումը, վաղ իսլամի կրոնական և հասարակական-պատմական արմատները:
Մուհամեդի կյանքը և քարոզչական գործունեությունը: Վաղ իսլամի ռազմաքաղաքական
պատմությունը, իրավական սկզբունքները: Իսլամի դավանաբանությունը և պաշտամունքը:
Ղուրան, Սուննա: Հավատի հինգ հիմնասյուները: Իսլամի պառակտումները և դրանց
կրոնադավանաբանական պատճառները: Դավանաբանական պառակտումները իսլամում`
համբալականներ, խարիջականներ, մութազիլականներ, ալաֆականներ, մարջայականներ և
վահաբականներ: Իսլամի պաշտամունքային-ծիսական-տոնական համակարգը: Իսլամն
արդի աշխարհում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Август Мюллер, История ислама, М. 2014.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2, М. 2007.
Карамазов, В. Д. Всеобщая история религий мира, СПб. 2011.
236

Матвеев К.П. История ислама, М. 2005.
Фишер Мери Пет, 12 религий, которые меняют мир сегодня; Всё об их истории, учении,
практиках и значении, М. 2014.
Encyclopedia of religion, Thomson Gale, 2005.

2. Վարդապետական աստվածաբանություն-1
3. 5 կրեդիտ
(Աստված, Սուրբ Երրորդություն, Արարչաբանություն)
4. 5 ժամ/1շաբ.
5. դաս.5
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել Քրիստոնեական Եկեղեցու
վարդապետությունը Մեկ Աստվածության և Սուրբ Երրորդության մասին, Աստվածային
Արարչագորության մասին, Հրեշտակների և Մարդու մասին, ինչպես նաև չարի առաջացման
պատճառների
և
մեղքի
մասին:
Դասընթացքի
շրջանակներում
ուսանողները
կուսումնասիրենՀայԵկեղեցուկողմիցընդունվածաստվածաբանական
բնութիգրվածքներ
Սուրբ Երրորդության և Արարչագործության մասին, Հրեշտակների ինն դասերի մասին,
մարդու ստեղծման, նախամեղքի և մարդու անկման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.2104/Բ16




Ընդհանրական Եկեղեցու Երրորդաբանական ուսմունքի մասին
Աստվածային արարչագործության մասին

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

ինքնուրույն վերլուծել Եկեղեցու դավանանքը Մեկ Աստծո և Սուրբ Երրորդության
մասին

ինքնուրույն վերլուծել քրիստոնեության տեսությունը արարչագործության, մարդու և
մեղքի մասին
Գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ

կիրառել իր ունեցած գիտելիքները իր գիտական ուսումնասիրություններում,
միջեկեղեցական տարբեր քննարկումների ժամանակ:գիտական ուսումնասիրություններում,
միջեկեղեցական տարբեր քննարկումների ժամանակ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և
կրոնագիտական այլ հասկացություններ:
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Բ3.Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը,
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
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(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ
հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

և

1.
Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, ընթերցվում և քննարկվում են
աստվածաբանական մատենագրությունից հատվածներ:
2.
ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություններ, նախօրոք պատրաստված
լինելով քննարկումներին:
3.
ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աստված: Աստծու գոյությունը: Սուրբ Երրորդություն: Հայր Աստված Աստվածաշնչում: Որդի
Աստված Աստվածաշնչում: Սուրբ Հոգի Աստված Աստվածաշնչում: Սուրբ Երրորդության
մասին վարդապետության բանաձևումը (Ա. և Բ. տիեզերաժողովներ): Աստծու
Արարչագործությունը: Հավատք (ըստ Հին և Նոր Կտակարանների): Հրեշտակներ: Մարդ:
Չարի առաջացումը: Մեղք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Աճէմեան Շահէ արք., Մեր հաւատքը. Հաւատոյ հանգանակ, Դաւանանք Հայ Եկեղեցւոյ,Ս.
Էջմիածին, 2001:
7. Գրիգոր Տաթևացի, Ոսկեփորիկ, Երևան,1995:
8. Պետրոսյան Եզնիկ վրդ., Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանությունը, Ս.Էջմիածին, 2016:
9. Տեր-Միքելյան Ա., Հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, Սբ. Էջմիածին, 2007:

2.Ուղղափառության պատմություն /ՀԲ
1. 2101/Բ17
3. 6 կրեդիտ
4.5 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-3, գործ.-2
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել արևելյան
Ուղղափառ եկեղեցու բաժանման, ուղղափառ ինքնանկախ և ինքնավար եկեղեցիների
պատմության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. նկարագրելու արևելյան Ուղղափառ ինքնանկախ և ինքնավար եկեղեցիները
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2. վերլուծելու օրթոդոկս եկեղեցու միջնադարյան և ժամանակակից պատմությունը
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. տարբերակելու արևելյան եկեղեցիների դավանաբանական
2. ճանաչելու օրթոդոկս տոնածիսական առանձնահատկությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը
Գ5. Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2.ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3.ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 3 և
4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 6. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով
(առարկան հետազոտական բաղադրիչով է):
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 7. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2րդ հարցը` 2 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քրիստոնեական Արևելքը XI դարի երկրորդ կեսին: Արևելյան պատրիարքությունները XI-XV
դարերում: Արևելյան պատրիարքությունները XVI-XIX դարերում: Ռուս ուղղափառ եկեղեցու
պատմության վաղ փուլը: Ռուս ուղղափառ եկեղեցու կենտրոնացումը և ինքնանկախության
հռչակումը : Ռուս ուղղափառ եկեղեցին XVII-XVIII դարերում: Ռուս ուղղափառ եկեղեցին
XIX դարում: Կիպրոսական ուղղափառ եկեղեցի: Վրացական ուղղափառ եկեղեցի:
Սերբական ուղղափառ եկեղեցի: Ռումինական ուղղափառ եկեղեցի: Բուլղարական
ուղղափառ եկեղեցի: Հելլադական ուղղափառ եկեղեցի: Ալբանական և Լեհական ուղղափառ
եկեղեցիներ: Չեխո-Սլովակյան և Ամերիկյան ուղղափառ եկեղեցիներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основы православного вероучения. Учебное пособие, ред. Митрополит Иларион (Алфеев), 2020
Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. I-II, М., 2004
Краткий очерк истории Грузинской церкви и экзархата за XIX столетие. Тифлис, 2008
Православие. История и вера, М., 2012
Александр Дворкин, Очерки по истории Вселенской Православной Церкви, П., 2014
Иоанн Мейендорф, Церковь в истории, И., 2018
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2. Փիլիսոփայության պատմություն

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 4 կրեդիտ

5. դաս.-3, սեմ. -1

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ քննությունների
8. Դասընթացի նպատակն է՝

Ուսանողներին տրամադրել համակողմանի գիտելիք փիլիսոփայության ծագման,
ձևավորման ու զարգացման օրինաչափություններին, Արևելքի, Արևմուտքի և հայ
փիլիսոփայական մտածելակերպի յուրահատկությունների մասին,

ծանոթացնել, անտիկ, միջնադարյան, Վերածննդի, Նոր և Նորագույն փիլիսոփայական
դպրոցներին և ուղղություններին, դասական մտածողների ուսմունքներին, հայ
փիլիսոփայական մտքի զարգացման փուլերին

օժանդակել ուսանողներին՝ դրսևորելու փիլիսոփայական տեքստերի վերլուծության
ու գնահատման գործում իրենց տեսական և գործնական հմտությունները:
1. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզելու փիլիսոփայության ծագման ու զարգացման օրինաչափությունները,
2. իմանալու տարբեր դարաշրջանների փիլիսոփայության բնորոշ գծերը, առաջադրված
խնդիրներն ու դրանց տրված լուծումները,
3. ծանոթանալու համաշխարհային և հայ փիլիսոփայության մեծագույն մտածողների
ուսմունքների հետ,
4. առանձնացնելու փիլիսոփայության պատմության վերաբերյալ տեսությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հասկանալու համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի զարգացման տրամաբանական
ընթացքը,
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2.

գնահատելու և արժևորելու հայ փիլիսոփաների ներդրումը համաշխարհային
փիլիսոփայության պատմության մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. պատկերացում ունենալու փիլիսոփայության հիմնահարցերի ու տրված լուծումների
մասին,
2. ուսումնասիրելու փիլիսոփաների ժառանգությունը և պարզելու նրանցից
յուրաքանչյուրի բերած նորույթը,
3. տեսնելու փիլիսոփաների միջև եղած գաղափարական ընդհանրություններն ու
տարբերությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության
պատմության,
բնապահպանության,
հոգեբանության,
համակարգչից
օգտվելու,
քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն առաջին
բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:
Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, գրականության վերլուծություն,
2.տեքստերի մեկնաբանում և համեմատական վերլուծություն.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայության պատմությունը որպես գիտություն:
Հին Արևելքի փիլիսոփայություն:
Հին հունական փիլիսոփայություն:
Միջնադարի և Վերածննդի փիլիսոփայություն:
Նոր ժամանակի փիլիսոփայություն:
Նորագույն փիլիսոփայություն:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Զաքարյան Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Եր., 2000:
Ժամանակակից բուրժուական փիլիսոփայություն, Եր., 1983:
Антология мировой философии, т. 1-4, М., 1969-1972.
История философии. Учебник для высших учебных заведений, Ростов н/Д, 1999.
Б.Рассел, История западной философии, Р. н/Д., 1998.
История философии, энциклопедия, Минск, 2002.
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4. 5 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային

2. Հայ եկեղեցու պատմություն-3

3. 5 կրեդիտ

5. դաս. - 3 ժամ, սեմ. - 2

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է`
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայ եկեղեցու
պատմությունից երկու պլանով, մեկ. որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի պատմության մաս,
մեկ. որպես ընդհանուր տիեզերական եկեղեցու պատմության մաս:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.կճանաչի հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա բոլոր հետաքրքրվողներին բացատրել հայ եկեղեցու հետ առնչվող
պատմական, մշակութային և հասարակական շատ երևույթներ
2.մասնագիտորեն կվարի <<Հայ եկեղեցու պատմություն>> առարկան հանրակրթական
դպրոցներում
3.կկարողանա բացատրել հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական, մշակութային և
հասարակական որոշ երևույթներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.կշարունակի իր մասնագիտական կրթությունը մագիստրատուրայում,
կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստել և
մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ դավանանքի,
պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,

Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարված է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ եկեղեցին 15-րդ դարի երկրորդ կեսին: Եկեղեցու գործադրած ջանքերը պետականության
վերականգնման համար: Հայ եկեղեցին 16-17 դարերում: Հայ եկեղեցին և լուսավորական
զարթոնքը 17-18 դարերում: Սիմեոն Երևանցի: Հայ եկեղեցին և հայ-ռուսական
հարաբերությունները: Ներսես Աշտարակեցի: Եկեղեցու նոր կանոնակարգը. Պոլոժենիե:

Հիմնական գրականության ցանկը
Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Բ, Գ, Էջմիածին, 2001:
Քրիստոնյա Հայաստան. Հանրագիտարան, Երևան, 2002:
Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ, Պրակ Ա, Էջմիածին, 2008:
Տեր Մինասյան Ե., Աղթամարի կաթողիկոսությունը, Երևան, 2018:
Тунян В., Положение Армяской церкви 1836-1875.: ГИУА, 2001.

2. Վարդապետական աստվածաբանություն -2
3. 5 կրեդիտ
(Փրկագրծություն, Քրիստոսաբանություն,
Մարեմաբանություն)
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել Քրիստոնեական Եկեղեցու
վարդապետությունը, մասնավորապես Քրիստոսի փրկագործական տնօրինության շուրջ
(Քրիստոսաբանություն), Եկեղեցու դավանանքի հիմնական դրույթները, Հայ Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցու և մյուս Եկեղեցիների միջև դավանաբանական տարբերությունները
Քրիստոսի Աստվածային և Մարդկային բնությունների միավորման շուրջ, Մարիամ
Աստվածածնի դերը փրկագործական տնօրինության մեջ: Դասընթացքի շրջանակներում
ուսանողները կուսումնասիրեն Հայ Եկեղեցու կողմից ընդունված քրիստոսաբանական
բնուjթի գրվածքները, տիեզերական և տեղական ժողովների դավանաբանական
1.2104/Բ20
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որոշումները, Հայ և քույր եկեղեցիների միջև դավանաբանական նույնություններն ու
տարբերությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Ընդհանրական Եկեղեցու Քրիստոսաբանության և Մարեմաբանության մասին
 Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանական մատենագրության մասին

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 ինքնուրույն վերլուծել Հայ Եկեղեցու դավանաբանական դրույթները
 Հայ և քույրԵկեղեցիների միջև դավանաբանական տարբերություները
Գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ
 կիրառել իր ունեցած գիտելիքները իր գիտական ուսումնասիրություններում, միջեկեղեցական
տարբեր քննարկումների ժամանակ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և
կրոնագիտական այլ հասկացություններ:
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Բ3.Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը,
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, ընթերցվում և քննարկվում են
աստվածաբանական մատենագրությունից հատվածներ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություններ, նախօրոք պատրաստված
լինելով քննարկումներին
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միածնի մարդեղությունը և փրկագործության խորհուրդը:
2. Քրիստոսի գործունեության խորհուրդը (մարգարեական, քահանայապետական և թագավորական
պաշտոններ): Քրիստոսի աստվածության հավաստիքը:
3. Խաչի խորհուրդը և Քրիստոսի Հարության խորհուրդը:
4. Առաջին երկու տիեզերաժողովների որոշումները և Նիկիո-Կոստանդնուպոլսյան հավատո
հանգանակը: Եփեսոսի տիեզերաժողովը և Կյուրեղ Ալեքսանդրացու քրիստոսաբանական
վարդապետությունը:
5. Երկբնակություն և 451 թ. Քաղկեդոնի ժողովի որոշումները: Հայ Եկեղեցու մերժողական
վերաբերմունքը քաղկեդոնականությանը: Հայ Եկեղեցու վարդապետությունը Քրիստոսի
միավորյալ մեկ բնության մասին:
6. Հայ Եկեղեցու Անապականության վարդապետությունը: Մարեմաբանություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Աճէմեան Շահէ արք., Մեր հաւատքը. Հաւատոյ հանգանակ, Դաւանանք Հայ Եկեղեցւոյ, Ս.
Էջմիածին, 2001:
2.Պետրոսյան Եզնիկ վրդ., Հայ Եկեղեցու պատմություն, Ս.Էջմիածին, 2016:
3.Վարդապետություն Գրիգորի, Սբ. Էջմիածին, 2007:
4.Տեր-Միքելյան Ա., Հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, Սբ. Էջմիածին, 2007:

2.
Բողոքականության պատմություն /ՀԲ
1. 2101/Բ21
6 կրեդիտ
4. 6 ժամ/ շաբ.
5. 5. դաս.-3, գործ.-1
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ ու պատկերացումներ բողոքականության պատմության, դավանաբանական
առանձնահատկությունների, կրոնական համակարգի, հիմնական ուղղությունների և դրանց
տարատեսակների, բողոքականության զարգացման ժամանակակից միտումների և
համաշխարհային պատմության մեջ դրա դերի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
թվարկելու
բողոքականության
հիմնական
հատկանիշները,
բնորոշ
առանձնահատկությունները
նկարագրելու բողոքականության ձևավորման և զարգացման պատմությունը
լուսաբանելու ժամանակակից բողոքականության զարգացման միտումները

գծերը

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծելու բողոքականության դավանաբանությունը և պաշտամունքը
համադրելու բողոքականության տարբեր ուղղությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
արժևորելու բողոքականությունն իբրև քրիստոնեության հիմնական ուղղություններից մեկը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
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ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա5.Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, կառավարել
մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր անկանխատեսելի աշխատանքային կամ
ուսումնական միջավայրում,
Գ5. Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2.ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3.ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով
(առարկան հետազոտական բաղադրիչով է):
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռեֆորմացիոն շարժման հոգևոր հիմքերն ու աստվածաբանական նախադրյալները:
Ռեֆորմացիոն շարժումը Գերմանիայում: Աուգսբուրգյան դավանանքը: Վեստֆալյան
խաղաղությունը և ազատ դավանանքի հռչակումը: Լյութերականության դավանաբանության
և պաշտամունքի ձևավորումը: Լյութերականության տարածումը և լյութերական
եկեղեցիների հիմնադրումը: Հակակաթոլիկյան ռեֆորմացիան Շվեյցարիայում: Ժան
Կալիվինի
արմատական
ռեֆորմացիան:
Կալվինական
դավանաբանությունը
և
պաշտամունքը:
Կալվինական
հեղափոխությունները:
Կալվինական
լիբերալիզմի
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ձևավորումը: Ազատ եկեղեցիների շարժումը: Անգլիկան եկեղեցու ձևավորման հոգևոր և
հասարակական-քաղաքական
հիմքերը: Անգլիկան եկեղեցու դավանաբանությունը և
պաշտամունքը: Քենթրբերիի պրիմաս-արքեպիսկոպոսը: Յորքի արքեպիսկոպոսությունը:
Լամբետական կոնֆերանսներ: Ռեֆորմացիան Շոտլանդիայում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2. М., 2007.
Протестанство /Авторы-состю А. А. Грицианов, В. Н. Семенова, Мн. 2006.
Ревуненкова Н. Протестантизм, Питер, 2007.
Encyclopaedia of religion, Thomson Gale, 2005.

2. Արդի ավանդական և ոչ ավանդական կրոնական
3. 7 կրեդիտ
հարանվանություններ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.- 1
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել արդի ավանդական և ոչ ավանդական կրոնական
հարանվանությունների ու աղանդների առաջացման, ձևավորման և զարգացման
պատմությանը,
 ծանոթացնել ավանդական և ոչ ավանդական կրոնական հարանվանությունների ու
աղանդների դավանաբանական, պաշտամունքային, կազմակերպչական և կառուցվածքային
առանձնահատկություններին
 տալ համապարփակ գիտելիքներ ժամանակակից Հայաստանում գործող կրոնական
կազմակերպությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1. 2101/Բ22

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնելու արդի ավանդական և ոչ ավանդական կրոնական հարանվանությունների
հիմնական առանձնահատկությունները,
 ներկայացնելու արդի ավանդական և ոչ ավանդական կրոնական հարանվանությունների
դավանաբանական էությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 գնահատելու և արժևորելու ուշ բողոքական աղանդների ներթափանցումը Հայաստան և
դրանց գործունեության հիմնական բնութագրիչները:
 տարբերակելու ավանդական հարանվանությունների արմատական դիրքորոշումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 ստեղծագործաբար
կիրառելու
և
զարգացնելու
կրոնական
ավանդական
հարանվանությունների մասին առկա գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
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կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և
դավանանքի մասին իրավական նորմերը, կրոնական բազմակարծությունը, համեմատական
կրոնագիտության սկզբունքները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ5.Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2.ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 3 և 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 9. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց՝ յուրաքանչյուրը 3
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուս ուղղափառ եկեղեցու պառակտումները և անջատողական հոսանքները
Հայաստանում:
Վաղ
շրջանի
նոր
բողոքական
(քվակերներ,
անաբապտիզմ,
մենոնականություն, նորավետարանականություն և այլն) հարանվանությունները:
Արևմտյան ուշ բողոքական աղանդները (բապտիզմ, ադվենտիզմ, մեթոդականներ,
հիսունականություն, նորհիսունականություն, «Ճշմարտության եկեղեցի», խարիզմատական
համայնքներ և այլն) և դրանց վարդապետական, կառուցվածքային և պրակտիկ
գործունեության առանձնահատկություները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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Աղանդների ուսումնասիրության մատենաշար (ՀՀ Կառավարությանն առընթեր կրոնի գործերի
պետական խորհրդի տեղեկագիր), թիվ 1-10, Երևան, 2001-2005:
Ջոշ Մաք-Դաուել, Դոն Ստյուարտ, Մոլորեցնողները, Երևան, 2002:
Балагушкин Е. Г., Квасникова С. М. Новые религиозные движения и секты. М., 1993.
Дворкин А. Л. Введение в сектоведение (учебник). Нижний Новгород, 1998.
Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования, Нижний
Новгород, 2014.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2. М., 2007.

2. Կրոնագիտություն (պատմություն և
3. 5 կրեդիտ
մեթոդաբանություն) /ՀԲ
4. 5 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-4, գործ.-2
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել
կրոնագիտության
էվոլյուցինիստական,
ռելյատիվիստական
և
անիմիստական տեսությունները,
 ուսումնասիրել
կրոնագիտության
պատմական,
պատմահամեմատական,
պատճառահետևանքային կապի և հարաբերությունների, կառուցվածքային-գործառնական և
համակարգային մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

1. 2101/Բ23

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



բացատրելու կրոնների ուսումնասիրության տեսական հիմունքները,
ներկայացնելու կրոնների ուսումասիրության տարբեր մեթոդաբանությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 համեմատելու կրոնագիտական տարբեր դպրոցները
 վերլուծելու
կրոնագիտության
էվոլյուցինիստական,
անիմիստական տեսությունները

ռելյատիվիստական

և

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կատարելու հետազոտական աշխատանք կրոնագիտական տարբեր մեթոդների
կիրառմամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և կրոնագիտական
այլ հասկացություններ:
Ա5.Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները
Բ2.
կիրառել
ժամանակակից
կրոնագիտության
պատմահամեմատական,
էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները
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Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ5. Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով
(առարկան հետազոտական բաղադրիչով է):
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտության էմպիրիկ և տեսական մակարդակները: Կրոնի ծագման, կառուցվածքային
տարրերի և հավատքային հիմնարար սկզբունքների մասին պատմակրոնագիտական
հայեցակարգերը: Կրոնների նկատմամբ պատմականության, էվոլյուցիոնիզմի և ռացիոնալ
վերլուծության մեթոդների կիրառումը: Կրոնների փիլիսոփայական ուսումնասիրության
սկզբնավորումը: XIX դարավերջի կրոնագիտության ամերիկյան դպրոցը: Կրոնագիտության
մարդաբանական, ծիսակարգային և Ֆ. Բաոսի դպրոցները: Դիախրոն և սինխրոն վերլուծության
մեթոդաբանությունը: Մ. Մյուլլեր: Պատմականության սկզբունքի գործոնները: Կրոնագիտության
նատուրալիստական, հոգեբանական և սպեկուլյատիվ փուլերը: Պատմական կրոնագիտության
էվոլյուցիոնիստական, ռելյատիվիստական և իսլամական դպրոցները: Կրոնի համակարգային տարրերի
տիպաբանացման տեսական-մեթոդաբանական մշակումները: Պատմահամեմատական ընդհանուր,
մասնավոր և հատկական մեթոդաբանությունը: Կրոնագիտության ռելյատիվիստական դպրոցը կրոնների վերընթաց շարժման մասին: Ճանաչողության էվոլյուցիոն սկզբունքի կիրառումը: Կրոնագիտության
էվոլյուցիոնիստական մարդաբանական և ծիսակարգային դպրոցները: Նախամիաստվածության
ուսմունքը: «Կեղծ կրոնների» մասին հայեցակարգը: «Կրոնական մարդու» և միասնական կրոնական
հավատալիքների ձևական մոդելների մասին ուսմունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. Կրոնական կանոնական գրականություն /ՀԲ
2101/Բ24
3. 5 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-3, գործ.-1
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ քննությունների
Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների
սուրբգրային կանոնական ժողովածուներին ու գրքերին:
ուսումնասիրել հնդկական, իրանական, չինական, հուդայական, բուդդայական և իսլամի
կրոնական կանոնական գրականությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
նկարագրելու
հնդկական,
չինական
և
իրանական
սուրբգրային
տեքստերի
բովանդակությունը և հիմնական առանձնահատկությունները,
ներկայացնելու բուդդայականության, իսլամի և հուդայականության սուրբ գրականությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծելու
տարբեր
կրոնների
սրբազան
տարբերություններն ու ընդհանրությունները,

կանոնական

գրականությունների

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և
կրոնագիտական այլ հասկացություններ:
Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում,
Գ2. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ), վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
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մասնագիտական հանրությանը:
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.
1. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը՝ 6 միավոր. ստուգումն
անցկացվում է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք
հանձնարարված թեմայով:
2. Ինքնուրույն աշխատանք, գնահատման առավելագույն շեմը` 6, անցկացվում է սեմինար
պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով (առարկան
հետազոտական բաղադրիչով է):
3. Եզրափակիչ քննություն. գնահատման առավելագույն շեմը՝ 8 միավոր:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հնդկական կրոնական գրականություն։ Վեդայական գրականություն և նրա
տարատեսակները։ Բրահմանների թվագրումը և կապը վեդաների հետ։ Արանյակներ։
Ուպանիշադների լեզուն, ոճը և դավանաբանական ուղղվածությունը։ Շրուտի։
Հինդուիստական կանոնական տեքստեր` Մահաբհարաթ, Պուրաններ, Թանթրա։
Ավեստայական գրականություն` Ավեստա և Զենդ Ավեստա, Բունդեհեշ։
Չինական կրոնական կանոնական գրականություն։ Դաոսական «Դաո դե ցզին»։
Կոնֆուցիական «Շի-Սան ցզին», «Շու ցզին» և «Ի ցզին» տեքստերը։ «Քառամատյանի»
ձևավորումը և դրա բաղկացուցիչները։
Հուդայական կրոնական գրականություն: Թանախ և նրա կառուցվածքը։ Թալմուդի
ձևավորումը, կառուցվածքը և տարբերակները։ Եզրաս-Նեեմիայի կանոնական գրքերը։
Միշնա; Հեմարա։ Հալախ և Ագաթ։ Պարականոն գրականություն։ Հրեական կանոնական
տեքստերի թարգմանությունները։ Հրեական մարգարեական գրականությունը և դրա
դասակարգումը։ Խորհրդապաշտական գրքեր։
Բուդդայական գրականություն` Տիպիտակա (Վիննայա-պիտակա, Սուտտա-պիտակա,
Աբհիդհամմա-պիտակա)։ Բուդդայի կենսագրական գրականություն։ Թանթրա, Դարանի,
Գանջուր, Դանջուր, Դա ցզան ցզին։
Իսլամական գրականություն` Ղուրան, Հադիսներ, Սուննա։ Թաֆսիր մեկնությունները։
Նասհա։ Ահբար, Շարիաթ։ «Իսնաթի» գաղափարը։ Ֆիկհ։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ղուրան, Երևան, 2006,
Авеста. Избранные гимни; Из Видевдата (Пер. с авестийского И. Стеблин-Каменского), М. 1993.
Три великих сказания Древней Индии / Литературное изложение и предисл. Э. Н. Темкина и В. Г.
Эрмана, Екатеринбург, 2006.
Хрестоматия. История мировых религий. Буддизм. Христианство. Ислам. Иудаизм. М. 2014.
Encyclopaedia of religion, Thomson Gale, 2005.
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2. 5 կրեդիտ
2. Վարդապետական աստվածաբանություն -3
(Սուրբ Հոգու տնօրինությունը և Եկեղեցի,
Վախճանաբանություն)
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-4
6. 6-րդ՝ գարնային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել Քրիստոնեական Եկեղեցու
վարդապետությունը Սուրբ Հոգու մասին, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և մյուս
Եկեղեցիների միջև դավանաբանական տարբերությունները Սուրբ Հոգու մասին, Եկեղեցու
հիմնադրումը, Եկեղեցու հատկանիշները, խորհուրդները, փրկագործական դերը,
Վախաճանաբանական տեսությունը: Դասընթացքի շրջանակներում ուսանողները
կուսումնասիրեն Հայ Եկեղեցու կողմից ընդունված դավանականաբանական բնույթի
գրվածքները, տիեզերական և տեղական ժողովների դավանաբանական որոշումները Սուրբ
Հոգու մասին, Հայ և քույր եկեղեցիների միջև նույնություններն ու տարբե-րությունները
Եկեղեցու խորհուրդների շուրջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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Հայ և մյուս Եկեղեցիներիվարդապետությունը Սուրբ Հոգու մասին
Եկեղեցու հիմնադրման պատմությունը, խորհուրդները

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ինքնուրույն վերլուծել Սուրբ Հոգու մասին վարդապետությունը
Եկեղեցու խորհուրդների դերն ու նշանակությունը
Գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ
կիրառել իր ունեցած գիտելիքները իր գիտական ուսումնասիրություններում միջեկեղեցական
տարբեր քննարկումների ժամանակ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և
կրոնագիտական այլ հասկացություններ:
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Բ3.Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը,
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5 Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, ընթերցվում և քննարկվում են
աստվածաբանական մատենագրությունից հատվածներ:
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6 Ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսություններ,
նախօրոք
պատրաստված լինելով քննարկումներին:
7 Ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Եկեղեցու վարդապետությունը Սուրբ Հոգու մասին:
Կաթոլիկ Եկեղեցու <Filioque>-ի տեսությունը:
Սուրբ Հոգու գալուստը և շնորհաբաշխությունը:
Եկեղեցի. նշաններն ու հատկությունները: Հաղթական և մարտնչող Եկեղեցի:
Եկեղեցու ծեսերն ու խորհուրդները՝ որպես փրկության միջոց:
Աստծու խոսք և Աստվածաշունչ մատյան:
Եկեղեցու Սրբազան ավանդությունը և քարոզխոսությունը: Մարդու փրկության ճանապարհը:
Վախճանաբանություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Աճէմեան Շահէ արք., Մեր հաւատքը. Հաւատոյ հանգանակ, Դաւանանք Հայ Եկեղեցւոյ,Ս.
Էջմիածին, 2001:
7. Պալճյան Վազգեն Ա., Մեր պատարագը, Սբ. Էջմիածին, 2008:

8. Տեր-Միքելյան Ա., Հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը,
2007:
9. Քրիստոնեական, Վանաձոր, 2001:

Սբ. Էջմիածին,

10. Христианство(энциклопедическийсловарьв 3-хтомах), Москва, 1993- 1995.
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4. 5 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ գարնանային

2. Հայ եկեղեցու պատմություն-4

3. 4 կրեդիտ

5. դաս. - 3 ժամ, սեմ. - 1

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է`
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայ եկեղեցու
պատմությունից երկու պլանով, մեկ. որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի պատմության մաս,
մեկ. որպես ընդհանուր տիեզերական եկեղեցու պատմության մաս:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.կճանաչի հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա բոլոր հետաքրքրվողներին բացատրել Հայ եկեղեցու հետ առնչվող
պատմական, մշակութային և հասարակական շատ երևույթներ
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2. մասնագիտորեն կվարի <<Հայ եկեղեցու պատմություն>> առարկան հանրակրթական
դպրոցներում
3. կկարողանա բացատրել հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական, մշակութային և
հասարակական որոշ երևույթներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կշարունակի իր մասնագիտական կրթությունը մագիստրատուրայում,
2. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստել և
մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և դավանանքի
մասին իրավական նորմերը, կրոնական բազմակարծությունը, համեմատական կրոնագիտության
սկզբունքները,
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները
Բ2. կիրառել ժամանակակից կրոնագիտության պատմահամեմատական, էվոլյուցիոնիստական և
ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները

Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարված է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խրիմյան Հայրիկ: Հայ եկեղեցին և միջազգային հարաբերությունները: Եկեղեցին և Մեծ
եղեռնը: Եկեղեցին և առաջին հանրապետությունը: Եկեղեցին և խորհրդային կարգերը:
Եկեղեցին և երկրորդ աշխարհամարտը: Եկեղեցին և հայ սփյուռքը: Եկեղեցին արդի հայ
կյանքում: Հայ եկեղեցին և էկումենիկ շարժումը:

Հիմնական գրականության ցանկը
Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, Բ, Էջմիածին, 2001:
Քրիստոնյա Հայաստան. Հանրագիտարան, Երևան, 2002:
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Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ, Պրակ Ա, Էջմիածին, 2008:
Տեր Մինասյան Ե., Աղթամարի կաթողիկոսությունը, Երևան, 2018:
Тунян В., Последний период патриаршества Хримяана 1904-1907 гг. Ер.: ГИУА, 2003:
Тунян В., Правлехие католикоса М. Измирляана 1908-10910 гг. Ер.: ГИУА, 2004.
Тунян В., Католикос Нерсес Аштаракеци- «Зашитник Отчества». Св. Эчмиадзин, 2012.
Тунян В., Армянская церковь за рубежом. Начало ХХI в. Ер.: 2016.

2. Հայոց վանքերը
1.2104/Բ27
1. 3 կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 , սեմ.-1
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ քննությունների
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել համակարգված գիտելիքներ «Հայոց վանքեր» առարկայից:
Կարևորել վանքերի պատմական դերը միջնադարյան Հայաստանի դպրական, կրթական,
գիտական, մշակութային ոլորտում: Իրազեկել Մեծ Հայքի, Փոքր Հայքի, Կիլիկիայի
պատմական բոլոր նշանավոր վանքերի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Լուսաբանելու Հայոց վանքերի բացառիկ դերը հայ ժողովրդի քրիստոնեական դաստիրակության
գործում, կրթական, գիտական, մշակութային ոլորտներում:
2. Թվարկելու և դասակարգելու պատմական նշանավոր վանքերն ըստ տարածաշրջանների և
հիմնադրման ժամանակագրության:
3. Որոշելու վանաշինության զարգացման հաճախականությյունը միջնադարյան Հայաստանում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ցուցաբերելու
հմտություններ առավել
նշանավոր
վանական
համալիրների
պատմաճարտարապետական նկարագրության, դրանց խաղացած պատմական դերի շուրջ,
2. Կիրառել հմտություններ նշանավոր վանքերի լուսաբանման ժամանակ,
3. Համակարգել վանքերի հիմնադրման առանձնահատկությունները պատմական
զանազան փուլերում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արժևորելու հայոց վանքերի պատմական դերը,
2. Համեմատելու դրանց դերակատարության եզրերը ժամանակակից հոգևոր գործառույթների
բազմազանությունում:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և կրոնագիտական այլ
հասկացություններ:
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը, ներկայացնել
ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր շարժումների
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:

Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
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Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2.ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3.ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը՝ 6 միավոր. ստուգումն
անցկացվում է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք
հանձնարարված թեմայով:
2. Ինքնուրույն աշխատանք, գնահատման առավելագույն շեմը` 6, հանձնարարվում է
գրավոր ինքնուրույն աշխատանք, ուսանողը ընտրում է նախօրոք հանձնարարված
թեմաներից որևէ մեկը:
3. Եզրափակիչ քննություն. գնահատման առավելագույն շեմը՝ 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության վանքերը: Արևմտյան
Հայաստանի վանքերը: Կիլիկիայի և Փոքր Հայքի վանքերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
«Դիվան հայ վիմագրության», պրակ 2-5, Երևան, 1960-2017:
Ղաֆադարյան Կ., Հովհաննավանքը և նրա առանձնահատկությունները, Երևան, 1948:
Մանուչարյան Ա., Սաղմոսավանք, Երևան, 2015:
Ոսկեան Հ., Վաասպուրական-Վանի վանքերը, Մաս Ա, Բ, Վիեննա, 1940/42:
Ոսկեան Հ., Տարոն-Տուրուբերանի վանքեր, Վիեննա, 1953:
Ոսկեան Հ., Կիլիկիայի վանքերը, Վիեննա, 1957:

2. Հայ եկեղեցու տոնածիսական համակարգը
1. 2104/Բ28
3. 5 կրեդիտ
4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 4 ժամ, սեմ. - 3
6. 7-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնելու Հայ եկեղեցու տոնածիսական
համակարգը` շեշտադրում կատարելով Տաղավար տոներին, Տերունի տոներին, Սրբոց,
Մարտիրոսաց տոներին և այս ամենի հետ միաժամանակ ազգային ու ժողովրդական
սովորույթներին: Դասընթացի նպատակն է ուսանղների մոտ ձևավորել հայ եկեղեցու ծեսի
պատմության եկեղեցու տոների, ծեսերի, խորհուրդների, նվիրապետական աստիճանների
վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ և պատկերացումներ, ծանոթացնել դրանց
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ուսումնասիրության մեթոդներին ու դպրոցներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել Հայ եկեղեցու տոնածիսական համակարգը
նկարագրել տոների իմաստներն ու ծիսական արարողակարգը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել Հայ եկեղեցու տոների հետ կապված ազգային և ժողովրդական սովորույթները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կիրառել գիտելիքները տոնածիսական համակարգում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և
կրոնագիտական այլ հասկացություններ:
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում քննարկումներին
և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ Եկեղեցու տոնածիսական համակարգը: Հայ եկեղեցու անշարժ տոները: Հայ եկեղեցու
շարժական տոները: Տաղավար տոներ: Տերունի տոներ: Սրբոց տոներ: Եկեղեցու տոներ:
Աստվածամոր տոներ: Ազգային սրբոց տոներ: Տոնական համակարգին առնչվող ազգային
սովորույթներ: Հայ եկեղեցու ծեսի ձևավորումը և պատմությունը: Ի՞նչ է խորհուրդը: Ի՞նչ է
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ծեսը:
Եկեղեցական խորհուրդները, խորհուրդների բնույթը:Մյուռոնօրհնությունը:
Նվիրապետական աստիճանները: Ծիսական զգեստներ և անոթներ: Աստվածպաշտական
գրքեր: Հայ եկեղեցու տոները (տերունի և տաղավար):Հայ եկեղեցու ծեսը՝ Ս. Պատարագ,
Մկրտություն,Պսակ,Թաղում,Եկեղ. Ս. Խաչ, Օրհնել Մանկանց գուրծունեությունը և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մ. արք. Աշճյան, Արագահաս Սուրբ Սարգիս, Երևան, 2002:
Մ. արք. Աշճյան, Էջեր հայ եկեղեցու պատմության, Երևան, 1994:

Բարթիկյան Հ., Վարդավառը հունական պարբերականներում, ՊԲՀ, Երևան, 2009, 1 (180), էջ
211-222:
Նորայր արք. Պողոսյան, Ծիսագիտություն, Նյու-Յորք, 1990:
Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ծիսական բառարան, Երևան, 1991:
Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ծիսագիտություն Հայ առաքելական Ս. Եկեղեցու, Երուսաղեմ
1977:

2. Կրոնական իրավիճակն արդի
3.5 կրեդիտ
աշխարհում
4. 5 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 3, սեմ.-2
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից աշխարհի կրոնական խճանկարի,
կրոնների
առկա
վիճակի,
համաշխարհային
քաղաքակրթության
զարգացման
համատեքստում կրոնների
դերի, ազդեցության և նոր ձևավորվող կրոնական
ուղղությունների և շարժումների վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1. 2101/Բ29

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 ներկայացնելու կրոնական իրավիճակն արդի արդի աշխարհում,
 նկարագրելուժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների
զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)



վերլուծելու ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող կրոնական գործընթացները,
համեմատելու տարբեր երկրների կրոնական խճապատկերը:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու կրոնական արդի իրավիճակը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և կրոնագիտական այլ
հասկացություններ:

Ա5.Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
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Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և դավանանքի
մասին իրավական նորմերը, կրոնական բազմակարծությունը, համեմատական կրոնագիտության
սկզբունքները,

Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական
կրոնական
կազմակերպությունների
հիմնական
առանձնահատկությունները,
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը,
Բ7.Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
Գ5.Ստանձնել պատասխանատվություն առանձին անհատների կամ թիմի մասնագիտական
զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
6. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում
է բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը`
3, 2-րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնական իրավիճակի առանցքային չափորոշիչները: Համաշխարհային կրոնների
տարածումն արդի աշխարհում և նրանց սփռման դինամիկան: Ազդեցիկ ազգային
կրոնների տեղը արդի աշխարհում: Կրոնական իրավիճակն իսլամական երկրներում:
Կրոնական իրավիճակի առանձնահատկությունները նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններում: Ուղղափառ քրիստոնեության տարածումն արդի աշխարհում և
հիմնախնդիրները: Կաթոլիկ քրիստոնեության ազդեցության ոլորտը ներկայիս
աշխարհում: Բողոքական եկեղեցու ազդեցությունն արևմուտքում և հարաբերությունները
նեոբողոքական դենոմինացիների դեմ: «Նյու Էյջ» կրոնական հոսանքներն արդի
աշխարհում: Էկումենիկ շարժման արդի հիմնախնդիրները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2. М., 2007.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб., 2012.
Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии, М., 2000.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
Фундаментализм /Отв. Ред Левин З. И./, М. 2003.

2. Կրոնական ներփակ հոսանքներ
1. 2101/Բ30
3. 5 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 7-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ կրոնական ներփակ
հոսանքների հիմնական առանձնահատկությունների, պատմականորեն ձևավորված
տարատեսակ դրսևորումների և ժամանակակից տարածված ուղղությունների վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 թվարկելու արդի կրոնական ներփակության գիտական
սկզբունքները.
 ներկայացնելու ժամանակակից ներփակ հոսանքները:

ուսումնասիրության

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)



դասակարգելու կրոնական ներփակ հոսանքները,
վերլուծելու ներփակ հավատալիքների համակարգված տարատեսակները:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)

արժևորելու ներփակ հոսանքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա5.Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և
դավանանքի
մասին
իրավական
նորմերը,
կրոնական
բազմակարծությունը,
համեմատական կրոնագիտության սկզբունքները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական
կրոնական
կազմակերպությունների
հիմնական
առանձնահատկությունները,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Բ7. Կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
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իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ5.
Ստանձնել
պատասխանատվություն
առանձին
անհատների
կամ
թիմի
մասնագիտական զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2.ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3.ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 9. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 4 և 5 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3.Մասնակցություն՝ 3 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներփակություն հասկացությունը: Էզոթերիզմ և էկզոթերիզմ: Վաղ կրոնական
ներփակություն և դրա դրսևորումները: Թվերի մոգության մասին ուսմունքը:
Օրփեոսականներ:
Ալքիմիա
և
աստղաբանություն:
Կաբալա
և
հրեական
խորհրդապաշտություն: Գաղտնախորհուրդ ներփակ ուսմունքներն արդի արևմուտքում:
Սատանայապաշտություն, ձեռնագուշակություն, ֆիզիոգնոմիկա, սպիրիտուալիստական
սեանսներ: Թեոսոֆիա և անտրոպոսոֆիա: Արդի ներփակ ուսմունքների համադրական
բնույթը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Աղանդների ուսումնասիրության մատենաշար (ՀՀ Կառավարությանն առընթեր կրոնի գործերի
պետական խորհրդի տեղեկագիր), թիվ 1-10, Երևան, 2001-2005:
Ջոշ Մաք-Դաուել, Դոն Ստյուարտ, Մոլորեցնողները, Երևան, 2002:
Балагушкин Е. Г., Квасникова С. М. Новые религиозные движения и секты. М., 1993.
Дворкин А. Л. Введение в сектоведение (учебник). Нижний Новгород, 1998.
Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования, Нижний
Новгород, 2014.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2. М., 2007.

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
1. 2104/Բ01

2. Հայոց տոմարի և տոնացույցի պատմություն
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3. 4 կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ. -1
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական խմբին ներկայացնել հայոց տոնացույցի և
տոմարի հիմնախնդիրները և պատմությունը 4-8-րդ դարերում:
9.Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)


թվարկելու 4-8-րդ դարերի հայոց տոնցույցի պատմության և տոմարի հիմնախնդիրները,

կիմանա հայոց տոմարի և տոնցույցի պատմությունը:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)


հաշվել տարբեր քրիստոնեական տոների ժամանակը

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)

վերլուծել Հայ տոմարի զարգացման պատմական ընթացքը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք
կրոնագիտական այլ հասկացություններ:

և

Ա4.ներկայացնելու
ընդհանուր
գիտելիքներ
հումանիտար
և
սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ:

Ա5.ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ3. ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
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հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
§Կանոնադրություն ընթերցվածոց¦-ը իբրև հայոց առաջին գրավոր տոնացույց: Անդրեասի
200-ամյա զատկացուցակը: Հայոց տոնացույցի խմբագրությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ադամյան Հ., Հայկական թվականի մասին գիտելիքներ, Բազմավեպ, 1966:
Ակինյան Ն., Հայոց թվականի հատատության ժամանակը, Հանդես ամսօրեայ, նո. 4, 1904:
Վարդանյան Ռ. Հ., Հայոց Տոնացույցը (4-18-րդ դարեր), Երևան, 1999:
Վարդանյան Ռ. Հ., «Պատճեն տոմարի հայոց» խմբագրությունների ժամանակի որոշումը 618-րդ դարեր, Երևան, 2007:
Վարդանյան Ռ. Հ., Անանիայի Շիրակացւոյ (Շիրակունիւոյ) համարողի ՇԼԲ կարգը, Երևան,
2015:
F. Conebear, Ritual Armenorum..., Oxford, 1905:

2. Համեմատական կրոնագիտություն
1. 2101/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ կրոնների
հաջորդական (դիախրոն), համաժամանակյա (սինխրոն) և տարածաժամանակային
ուսումնասիրությունների, կրոնական համակարգերի համեմատական վերլուծության,
ընդհանրացման ու տեսականացման վերաբերյալ
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 թվարկելու համեմատական կրոնագիտության ժամանակակից սկզբունքները.
 ներկայացնելու ժամանակակից կրոնների համեմատական ուսումնասիրություններ:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 դասակարգելու ժամանակակից կրոնները,
 վերլուծելու ժամանակակից կրոններրի տարատեսակները:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու ժամանակակից կրոնները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, դիցաբանության,
աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և
կրոնագիտական այլ հասկացություններ:
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Ա7. քննարկել կրոնագիտական հարցեր, ներկայացնել կրոնների ուսումնասիրության
մեթոդաբանական սկզբունքները և մյուս գիտությունների հետ հարաբերությունները,
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ2.
կիրառել
ժամանակակից
կրոնագիտության
պատմահամեմատական,
էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում,
Բ7. կատարել կրոնագիտական գիտահետազոտական աշխատանք, գործնականում
իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ5.
Ստանձնել
պատասխանատվություն
առանձին
անհատների
կամ
թիմի
մասնագիտական զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2.ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3.ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 6. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
2. Ընթացիկ ստուգումներ, գնահատման առավելագույն շեմը` 8. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Ինքնուրույն աշխատանք, գնահատման առավելագույն շեմը` 6, հանձնարարվում է
գրավոր ինքնուրույն աշխատանք, ուսանողը ընտրում է նախօրոք հանձնարարված
թեմաներից որևէ մեկը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնների
հաջորդական
(դիախրոն),
համաժամանակյա
(սինխրոն)
և
տարածաժամանակային ուսումնասիրությունների արդիական հիմնահարցերը։ Կրոնի
համակարգային վերլուծության և ընդհանրացման սահմանները։ Կրոնական համակարգերի
համեմատական
վերլուծության,
ընդհանրացման
ու
տեսականացման,
պատճառահետևանքային
կապերի,
կառուցվածքագործառնական
առանձնահատկությունների
արդիական
հիմնահարցերը։
Պատմահամեմատական
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մեթոդաբանության մակարդակներն ու տեսանկյունները։ Պատմահամեմատական
մեթոդաբանության հորիզոնական (կրոնների միահարթ հարաբերության), ուղղահայաց
(կրոնների հաջորդական հարաբերության) և ամբողջական (ցիկլային) տեսանկյունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Աղանդների ուսումնասիրության մատենաշար (ՀՀ Կառավարությանն առընթեր կրոնի գործերի
պետական խորհրդի տեղեկագիր), թիվ 1-10, Երևան, 2001-2005:
Ջոշ Մաք-Դաուել, Դոն Ստյուարտ, Մոլորեցնողները, Երևան, 2002:
Балагушкин Е. Г., Квасникова С. М. Новые религиозные движения и секты. М., 1993.
Дворкин А. Л. Введение в сектоведение (учебник). Нижний Новгород, 1998.
Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования, Нижний
Новгород, 2014.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2. М., 2007.

2. Հայ եկեղեցու նվիրապետության պատմություն
1. 2104/Բ01
4 կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-1
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել հայ եկեղեցու նվիրապետական աթոռների ձևավորման և գործունեության
պատմությունը, անաչառ մատուցել հայ եկեղեցու նվիրապետական աթոռների միջև
առաջացած խնդիրները՝ կիրառելով նորահայտ արխիվային նյութեր
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնելու Հայ եկեղեցու և նրա նվիրապետական աթոռների գործունեությունը
 թվարկելու կարևորագույն այն խնդիրները, որոնք իրենց դրական և բացասական
ազդեցությունն ունեցան Հայ եկեղեցու վրա՝ կապված նվիրապետական աթոռների
գործունեության հետ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կիրառելու գիտելիքները Հայ եկեղեցու պատմություն
շրջանակներում

առարկայի դասավանդման

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և
դավանանքի
մասին
իրավական
նորմերը,
կրոնական
բազմակարծությունը,
համեմատական կրոնագիտության սկզբունքները,
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
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նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը,
Գ5.
Ստանձնել
պատասխանատվություն
առանձին
անհատների
կամ
թիմի
մասնագիտական զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում
սեմինար պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ա. Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության ձևավորումն և գործունեությունը 7-20-րդ դդ.
բ. Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության գործունեությունը 15-20-րդ դդ.
գ. Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքության գործունեությունը 15-20-րդ դդ.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Այվազյան Հ., Հայ եկեղեցի, նվիրապետական աթոռներ, թեմեր, Երևան, 2001:
Հուսիկ վարդապետ Մովսիսյան, Հայաստանյաց առաքելական
սուրբ եկեղեցու
պատմություն, Էջմիածին, 2008:
Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, Երևան, 2001:
Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, Բ, Գ, Էջմիածին, 2001:
Օրմանյան Մ., Հայոց եկեղեցին, Էջմիածին ,1993:

2. Ֆունդամենտալիզմն արդի աշխարհում
1. 2101/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-1
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. դասընթացի նպատակն է` ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոններում դրսևորվող ֆունդամենտալիստական գաղափարների ու ընկալումների վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)


թվարկելու կրոնական ֆունդամենտալիզմի հիմնական հատկանիշները, բնորոշ գծերը
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և առանձնահատկությունները,
 նկարագրելու կրոնական ֆունդամենտալիզմի առաջացման, զարգացման և տարբեր
կրոններում դրա դրսևորումների պատմությունը
 լուսաբանելու XX դարիկրոնական ֆունդամենտալիզմի դրսևորումները,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 վերլուծելու ժամանակակից կրոններում և կրոնական տարբեր ուղղություններում
առկա ֆունադամենտալիստական շարժումները,
 համեմատելու ֆունդամենտալիզմի քրիստոնեական և իսլամական դրսևորումները,
 լուսաբանելու կրոնական ֆունդամենտալիզմը:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու իսլամն իբրև կրոնամշակութային երևույթ,
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և դավանանքի
մասին իրավական նորմերը, կրոնական բազմակարծությունը, համեմատական կրոնագիտության
սկզբունքները,
Ա7. Քննարկել կրոնագիտական հարցեր, ներկայացնել կրոնների ուսումնասիրության
մեթոդաբանական սկզբունքները և մյուս գիտությունների հետ հարաբերությունները,
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը,

Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
6. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 9: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 4 և 5 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3.Մասնակցություն՝ 3 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Ֆունդամենտալիզմն
արդի
աշխարհում
դասընթացի
առարկան:
Կրոնական
ֆունդամենտալիզմի
արմատները
և
գաղափարաբանությունը:
Քրիստոնեական
ֆունդամենտալիզմի ընդհանուր բնութագիրը: Ուղղափառ ֆունդամենտալիզմի ծագումը և
հիմնական
առանձնահատկությունները:
Կաթոլիկյան
ֆունդամենտալիզմի
առանձնահատկությունները: Բողոքական ֆունդամենտալիզմի ծագումը և զարգացումը:
Իսլամական
ֆունդամենտալիզմի
ծագումը
և
գաղափարական
ակունքները:
Ֆունդամենտալիզմ
և
ահաբեկչություն:
Հուդայական
ֆունդամենտալիզմ:
Ֆունդամենտալիզմն
արևելյան
կրոններում:
Սեկուլյարիզացիա
և
կրոնական
ֆունդամենտալիզմ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения, М.
1990.
Волков А. Б. Религиозный фундаментализм в Израиле и палестинская проблема, М. 1999.
Кудряшова И. В. Фундаментализм в пространстве современного мира // Полис, М. 2002.
Фундаментализм /Отв. Ред Левин З. И./, М. 2003.
Encyclopedia of religion, Thomson Gale, 2005.

2. Վիմագրություն
1.2104/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին





սովորեցնել ընթերցել հայերեն բնագրեր տարբեր տառատեսակներով,
սովորեցնել հայերեն վիմագրերի տեսակները,
ծանոթացնել
վիմագրերի
ստեղծման
հանգամանքներին
առանձնահատկություններին,
սովորեցնել վերծանել վիմագրեր

և

բովանդակային

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






վիմագրերի տեսակները և բովանդակությունը,

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
տիրապետել հայերեն տարբեր տառատեսակներին՝ երկաթագիր, բոլորգիր, նոտրգիր,
շղագիր և ընթերցել բնագրեր
վերծանել հայերեն վիմագրեր և վերլուծել դրանց բովանդակությունը
Գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ
ներկայացնել հայերեն վիմագրերի ստեղման հանգամանքները և բովանդակային
առանձնահատկությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները,
Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
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պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և
ոչ
ավանդական
կրոնական
կազմակերպությունների
հիմնական
առանձնահատկությունները,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը, ստանալու տվյալ ոլորտին առընչվող տեղեկատվությունը, փաստարկները,
գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացնելու մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական հանրությանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 ուսուցումն անցկացվում է դասախոսություններ ի միջոցով, պատճենների միջոցով
ընթերցվում են տարբեր տառատեսակներով հայերեն բնագրեր, վիմագրեր
 ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսություններ,
նախօրոք
պատրաստված լինելով քննարկումներին
 ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Հայ գրչության արվեստը և տառատեսակները:
Վիագրերի տեսակներ:
Վիմագրերի բովանդակությունը:
Արձանագիր խաչքարեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբրահամյան Ա., Հայոց գիր և գրչություն, Երևան, 1973:
2. Գրիգորյան Գ., Հայկական վիմագրություն, Երևան, 2000:
3. Հարությունյան Ա., Վաղարշապատ. Վանքերը և վիմական արձանագրությունները, Ս.
Էջմիածին, 2016:
4. Մաթևոսյան Ա., Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները միջնադարյան հայ մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր, Երևան, 1998:

2. Հայ եկեղեցական իրավունքի պատմություն
1. 2104/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ. -1
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ հայոց եկեղեցական իրավունքի և իրավական կանոնների բովանդակային
առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ներկայացնելու հայկական ինքնուրույն և
թարգմանական կանոնները, առանձին քննության ենթարկելու եկեղեցական ժողովներում
ընդունված որոշումները,ծանոթացնելու եկեղեցու հայրերի կանոններին:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)

ներկայացնելու հայոց միջնադարյան իրավունքի պատմության զարգացման
ընթացքը և նշված ժամանակահատվածի օրենքները, որոնք կազմում են հայ եկեղեցական
իրավունքի պատմության հարուստ էջերը,

պատկերացնելու հայոց կանոնական բնագրերը և դրանց բովանդակային
առանձնահատկությունները,

ծանոթանալու
հայկական
տոնածիսական
համակարգին
և
տվյալ
ժամանակաշրջանի եկեղեցական իրադրությանը:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կիրառելու հայոց եկեղեցական իրավունքի պատմության մասին տվյալների հավաքման,
պահպանման և մշակման մեթոդները.

 վեր
հանելու
կանոնական
բնագրերը
և
դրանք
համակարգելու
որպես
եկեղեցաիրավական համակարգի ճյուղեր, ապա, բովանդակային քննության ենթարկելով,
նկարագրելու հայոց եկեղեցական իրավունքի պատմության էջերը.
 ծավալելու
ինքնուրույն
մասնագիտական
գործունեություն,
ինչպես
նաև
իրականացնելու
հետազոտական
աշխատանքներ,
հոդվածներ
ներկայացնելու,
վերլուծություններ կատարելու և լուսաբանելու առաջադրված խնդիրներն ու
ուղղությունները՝ օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու և վերլուծելու, պահպանելու
մասնագիտական էթիկայի նորմերը.

 արդյունավետորեն կազմակերպելու ժամանակն ու առկա տեղեկությունները,
պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ինքնուրույն հետազոտությունների
ներկայացումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները,
Ա4. Ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների, հայոց և օտար լեզուների, փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության,
հոգեբանության, համակարգչից օգտվելու, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ
իրավիճակներում բնակչությանն առաջին բուժօգնություն ցույց տալու վերաբերյալ,

Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
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Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
Գ5.
Ստանձնել
պատասխանատվություն
առանձին
անհատների
կամ
թիմի
մասնագիտական զարգացման համար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2.ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3.ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կանոնագիտության սկզբնավորումը: Սահակ Պարթև: «Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուի
կազմումը: Հովհան Օձնեցի: «Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուի Ա և Բ խմբագրությունները:
«Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուի բովանդակային առանձնահատկությունները: Դավիթ
Ալավկաորդու կանոնները: Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը»: Սմբատ Գունդստաբլի
«Դատաստանագիրքը»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
«Կանոնագիրք հայոց», աշխատ.՝ Վ. Հակոբյանի, հտ. Ա, Երևան, 1964:
«Կանոնագիրք հայոց», աշխատ.՝ Վ. Հակոբյանի, հտ. Բ, Երևան, 1971:
Մելիք-Թանգյան Ն., Հայոց եկեղեցական իրավունքը, Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածնի հրատ.,
(վերահրատ.), Ս. Էջմիածին, 2011:
Վարդանյան Ռ., Հայոց տոնացույցը (4-18-րդ դարեր), Երևան, 1999:
ՄխիթարԳոշ, Գիրք Դատաստանի, աշխ.՝ Խ. Թորոսյանի, Երևան, 1975:

2. Կրոնական բազմակարծությունն արդի աշխարհում 3. 4 կրեդիտ
1.2101/Բ01
5. դաս.-3, գործ.-1
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8.Առարկայի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել կրոնական բազմակարծությանը արդի աշխարհում, վերհանել
ժամանակակից կրոնական բազմակարծության արմատները, ներկայացնել «կրոնական
բազմակարծության» ժամանակակից հայեցակարգերը:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա. (մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 թվարկելու կրոնական կրոնական բազմակարծության հիմնական հիմնախնդիրները և
սկզբունքները,
 նկարագրելու կրոնական բազմակարծության հիմքերը, ծագումը և ծավալումը,
 լուսաբանելու ժամանակակից կրոնական բազմակարծությունը,

Բ. (գործնական մասնագիտական կարողություններ)




վերլուծելու ժամանակակից կրոնական բազմակարծության արմատներըը,
համեմատելու կրոնական բազմակարծության նոր հայեցակարգերը,
լուսաբանելու կրոնական բազմակարծությունն արդի աշխարհում:

Գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու կրոնական բազմակարծությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և
դավանանքի
մասին
իրավական
նորմերը,
կրոնական
բազմակարծությունը,
համեմատական կրոնագիտության սկզբունքները,
Ա7.Քննարկել կրոնագիտական հարցեր, ներկայացնել կրոնների ուսումնասիրության
մեթոդաբանական սկզբունքները և մյուս գիտությունների հետ հարաբերությունները,
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը,
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, ընթերցվում և քննարկվում են
հակաճառական երկերից հատվածներ:
ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություններ, նախօրոք պատրաստված
լինելով քննարկումներին:
ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 6. քննությունը անցկացվում
է բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը`
3, 2-րդ հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Ինքնուրույն աշխատանք, գնահատման առավելագույն շեմը` 6, հանձնարարվում է
գրավոր ինքնուրույն աշխատանք, ուսանողը ընտրում է նախօրոք հանձնարարված
թեմաներից որևէ մեկը:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
«Կրոնական բազմակարծություն» գաղափարի պատմական բարեշրջումը, «կրոնական
բազմակարծության»
հիմքերը:
Ժամանակակից
կրոնական
բազմակարծության
արմատները: «Կրոնական բազմակարծության» նոր հայեցակարգերը 20-րդ դարում:
Կրոնական
բազմակարծությունն
արդի
շրջանում:
Էկումենիզմը
կրոնական
273

բազմակարծության համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2. М., 2007.
Религиоведение. Энциклопедический словарь, (сост. и общ. ред.: Забияко А. П., Красников А. Н.,
Элбакян Е. С.). М., 2006.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб., 2012.
Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001.

2.Պարականոն գրականություն
1.2104/Բ01
3. 4 կրեդիտ
5. դաս.-4
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8.Առարկայի նպատակն է՝


Ուսանողներին ծանոթացնել հայ պարականոն գրականությանը, դրանց ստեղծման ու
զարգացման պատմությանը, վերհանել դրանցում առկա դավանաբանական կարևորագույն
դրույթները, ինչպես նաև ներկայացնել Ընդհանուր և Հայ Եկեղեցու պատմության մեջ դրանց
ունեցած դերակատարությանը:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Պատկերացում կազմելու պարականոն գրականության ստեղծման պատճառների,
հետևանքների, դրա ձևավորման և վերափոխման պատմության, ինչպես նաև դրանցում
առկա քրիստոսաբանական-երրորդաբանական խնդիրների մասին:

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



վերլուծելու տվյալ ժամանակաշրջանում պարականոն գրականության մեջ տեղ գտած և
Եկեղեցուն հուզող խնդիրները,
լուսաբանելու դրանց գաղափարական եզրույթներն ու դրույթները:

Գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ
Կատարելու հետազոտական աշխատանք պարականոն որևէ գրվածքի շուրջ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Ա7. Քննարկել կրոնագիտական հարցեր, ներկայացնել կրոնների ուսումնասիրության
մեթոդաբանական սկզբունքները և մյուս գիտությունների հետ հարաբերությունները,
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ):
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, ընթերցվում և քննարկվում են
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հակաճառական երկերից հատվածներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություններ, նախօրոք պատրաստված
լինելով քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պարականոն գրականության ստեղծման միջավայրն ու ժամանակը:
2. Պարականոն գրականության զատորոշումն ու սահմանումը: Պարականոն գրականության
բովանդակային առանձնահատկությունները: Զարգացման փուլերը:
3. Պարականոն երկերում առկա դավանաբանական խնդիրները:
4. Հայ պարականոն գրականությունը այլալեզու պարականոնների համատեքստում: Հայկական
ինքնուրույն պարականոն գրականություն:
5. Հինկտակարանյան պարականոն գրականություն (Ադամական գրականություն, մարգարեների
մահերն ու կտակները):
6. Նորկտակարանյան պարականոն գրականություն (Քրիստոսի«Մանկութեան աւետարան»-ը,
Հակոբոսի նախաավետարանն ու Նիկոդեմոսի ավետարանը, պարականոն գործքեր, տեսիլներ,
թղթեր):

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

Թանգարան հայկական հին ու նոր դպրութեանց, Ա, Բ, Գ, Վենետիկ, 1896, 1898, 1904:
Հ. Անասյան, Հայկական մատենագրություն, Ե-ԺԸ դարեր, հտ Ա, Եր., 1959:
Մ.Է. Սթոուն, Պարականոն բնագրեր և ավանդություններ, Երևան, 2014:
И. С. Свенцицкая, Тайные писания первых христиан, Москва, 1980.
A. Terian, The Armenian Gospel of the Infancy, with three early versions of the Protevangelium of
James, Oxford, 2008.

2. Հայ եկեղեցական պատմագրություն
1. 2104/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համալիր գիտելիքներ «Հայ
եկեղեցական պատմագրություն առարկայի» առարկայի շուրջ, կարևորել հայ եկեղեցական
պատմագրության աղբյուրագիտական նշանակությունը:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 թվարկելու պատմագրական աղբյուրները.
 արժևորել և գնահատել պատմագիտական փաստերը:
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(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 համադրելու փաստերը
 յուրացնելու աղբյուրների լեզուն,
 վերլուծելու ներփակ հավատալիքների համակարգված տարատեսակները:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու պատմագիտական աղբյուրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա5. Ճանաչել ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանությունների և
կրոնափիլիսոփայական հոսանքների հիմնական սկզբունքները, Հայոց եկեղեցու
պատմությունը
և
դավանաբանական
ու
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկություննները,
Բ3. Ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Գ1. օգտվել կրոնագիտությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ).
Գ2. վերլուծել կրոնագիտական առկա խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2.ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3.ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր:
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ա.Աղբյուրի ստեղծման և հայտնաբերման ընդհանուր պատմություն
բ. Աղբյուրի ուսումնասիրման պատմություն
գ. Բովանդակության քննություն՝ եկեղեցական թեմաների դասակարգումով
դ. Աղբյուրի գիտական գնահատում եկեղեցաբանական մեթոդով
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Կարապետ Տեր-Մկրտչյան, Հայ եկեղեցու պատմություն, Էջմիածին 2011:
Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Գ, Երևան, 1968, հ. Դ, Երևան, 1970 :
Մ. Օրմանյան,Ազգապատում, հ. Ա, Բ, Գ,Ե., 2001 :
Ա. Սահակյան, Ժողովրդական Քրիստոնեությունը միջնադարյան Հայաստանում, Ե., 2015 :

1. 2101/Բ00

Մասնագիտական պրակտիկա
Կրոնագիտություն

4. 6 շաբաթ

5. 180 ժամ

6. 8-րդ կիսամյակ

7. գնահատման ձևը՝ ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
1. Զարգացնել մասնագիտական հմտությունները և փորձառությունը` կիրառելով մանկավարժական և
հոգեբանական կարողությունները, հանդես գալ որպես փորձագետ
2. Դպրոցներում դասավանդվող «Կրոնների պատմություն», «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի
շրջանակներում պատրաստել մասնագիտական նյութը կրթական չափանիշների համաձայն և
դասավանդել ժամանակակից կրոնագիտության պահանջներին համապատասխան,
3. Գործնական աշխատանքների միջոցով ծանոթացնել ուսանողին կրոնագիտության դասավանդման
հիմնաձևերին և կարևորագույն մեթոդներին

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.

Կկարողանա դասավանդել «Կրոնների պատմություն» և «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկան
համաձայն կրթական չափորոշիչների,
5. Կհասկանա կրոնագիտության դասավանդման և գիտական ուսումնասիրությունների հիմնական
հմտությունները,

6. Կտիրապետի կրոնագիտության դասավանդման հիմնական մեթոդներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Գործնականում ստացած տեսական գիտելիքների կիրառություն
5. Գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացում

6. Կրոնագիտության ոլորտի բազմաբնույթ գիտելիքների համակարգում և տեսական
վերլուծություն

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

Տարաբնույթ լսարաններում ստացված գիտելիքների մեկնաբանում և կիրառություն

5. Կրոնագիտության վերաբերյալ գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացում
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6. Հայաստանի կրթական հաստատությունների առանձնահատկությունների վերլուծություն
10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.

ներկայացնել

պատմական

և

տեսական

կրոնագիտության,

դիցաբանության,

աստվածաբանության և եկեղեցաբանության հիմնական սկզբունքները,
Ա2. սահմանել կրոն, կրոնական համայնք, ծես, պաշտամունք, դավանանք և կրոնագիտական
այլ հասկացություններ:
Ա3. դասակարգել կրոնի պատմական ձևերը, տալ դրանց կրոնագիտական բնութագիրը,
ներկայացնել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների ու կրոնական նոր
շարժումների դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ա5.

Ճանաչել

ուղղափառ,

կրոնափիլիսոփայական
պատմությունը

կաթոլիկ
հոսանքների

և

և

բողոքական
հիմնական

աստվածաբանությունների

սկզբունքները,

դավանաբանական

ու

Հայոց

և

եկեղեցու

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկություննները,
Ա6. ներկայացնել կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում, խղճի ազատության և դավանանքի
մասին

իրավական

նորմերը,

կրոնական

բազմակարծությունը,

համեմատական

կրոնագիտության սկզբունքները,
Բ1. համեմատել ժամանակակից կրոններն ու դրանց բազմազան դրսևորումները,
Բ2. կիրառել ժամանակակից կրոնագիտության պատմահամեմատական, էվոլյուցիոնիստական
և ռելյատիվիստական դպրոցների մեթոդաբանական սկզբունքները
Բ3. ծավալել լիարժեք մասնագիտական գործունեություն, տարբերակել կրոններն ըստ
դավանանքի, պաշտամունքային և ծիսական առանձնահատկությունների,
Բ4. լուսաբանել ժամանակակից ազգային և համաշխարհային կրոնների, ավանդական և ոչ
ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հիմնական առանձնահատկությունները,
Բ5. վերլուծել կրոնական արդի վիճակն աշխարհում և ՀՀ տարածքում գործող կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությունը,
Բ6. հանդես գալ իբրև փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում,
Բ7.

Կատարել

կրոնագիտական

գիտահետազոտական

աշխատանք,

գործնականում

իրականացնել մանկավաժական գործունեություն, բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական հանրության հետ:
11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. Կրոնագիտական ուսումնասիրությունների և գիտական տեքստերի վերլուծություն
7. «Կրոնագիտություն», «Կրոնների պատմություն»
առարկայի դասագրքերի և մեթոդական
ձեռնարկների ուսումնասիրություն
8. Կրոնագիտության դասավանդման պատմության և մեթոդների իմացություն
9. Ծանոթություն կրոնագիտական առարկաների դասավանդման միջազգային փորձի հետ
10. Ղեկավարի հսկողությամբ պետական գերատեսչություններում և ՏԻՄ համապատասխան
բաժիններում փորձագիտական գործառույթների իրականացում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել
ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել
պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
6. Ծանոթացում
պրակտիկայի
անցկացման
վայրի
առանձնահատկություններին
7. Կատարելիք աշխատանքի ժամանակացույցի կազմում
8. Ըստ ժամանակացույցի անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում
9. Վերջնարդյունքների ամփոփում

աշխատանքային

10. Օրագրերը ներկայացվում են համապատասխան ամբիոնների ղեկավարներին և
գնահատվում
14. Կազմակերպությունների ցանկ.
5. ՀՀ հանրակրթական դպրոցներ
6. Հայ առաքելական եկեղեցու ուսումնագիտական կենտրոններ.
7. Հայորդաց տներ
8. ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժին,
9. կրոնին առնչվող կառավարական գերատեսչություններ և ՏԻՄ,
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ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Կրոնական զբոսաշրջություն 101501.03.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կրոնական զբոսաշրջություն բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ, նախնական մաuնագիտական կամ
միջին մասնագիտական կրթության վկայական։
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած «Հայաստանի
Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական
ծրագրերի) կարգի»։
9. Ծրագրի նպատակները


պատրաստել կրոնական զբոսաշրջության հիմնարար գիտելիքներով և հմտություններով
օժտված մասնագետներ,



սովորեցնել

կազմակերպել

և

իրագործել

ուղևորություններ,

շրջագայություններ

կրոնական զբոսաշրջության շրջանակներում՝ ներկայացնելով հայ կրոնամշակութային
հարուստ ժառանգությունը,



սովորեցնել

կիրառել

զբոսաշրջության

կրոնագիտական

ոլորտում,

առաջադրել

և

զբոսաշրջության

հիմնարար ուղղություններ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
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աստվածաբանական

գիտելիքները

զարգացման

առավել

Ա1. ներկայացնելու կրոնական զբոսաշրջության ներկա վիճակը, , համաշխարհային փորձը,
զարգացման հիմնական միտումները,
Ա2. հիմնավորելու ՀՀ-ում կրոնական զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը,
Ա3.

դասակարգելու

հայոց

հեթանոսական

կրոնամշակութային

ժառանգությունը,

հուշարձանները, կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Ա4.

ներկայացնելու

հայ

քրիստոնեական

մշակույթը,

Հայ

Առաքելական

Եկեղեցու

պատմությունը, տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները,
ճարտարապետությունը, խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Ա5. նկարագրելու ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության երթուղիները, ,
Ա6. լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և
կրոնների հետ,
Ա7. ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1.

կիրառելու

եկեղեցագիտական

կրոնագիտական,
և

աստվածաբանական,

մշակութաբանական

պատմագիտական,

սկզբունքները

մասնագիտական

հիմնախնդիրներ լուծելիս,
Բ2.

իրականացնելու

զբոսաշրջային

երթուղիների

նախագծման

և

կազմակերպման

օգտվելով

տեղեկատվական

աշխատանքներ՝ տեսական և գործնական գիտելիքների համադրմամբ,
Բ3.

իրականացնելու

զբոսավարական

գործունեություն՝

զանազան աղբյուրներից և ցուցաբերելով կազմակերպչական հմտություններ,
Բ4.

հավաքագրելու և մշակելու մասնագիտական ոլորտին առնչվող քանակական և

որակական տվյալներ, վերլուծելու և մեկնաբանելու դրանք,
Բ5. գնահատելու զբոսաշրջության զարգացման գործում կրոնական արժեքների, Հայ
եկեղեցու պատմության, հայ արվեստի և մշակույթի դերն ու նշանակությունը,
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգայինեկեղեցական

արժեքները,

ավանդությունները,

կրոնամշակութային առանձնահատկությունները:
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սովորույթները,

հայ

ժողովրդի

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1.

օգտվելու

աղբյուրներից

կրոնական
(ինտերնետ

զբոսաշրջությանն
ռեսուրսներ,

առնչվող

էլեկտրոնային

տեղեկատվական
գրադարաններ,

տարբեր
գիտական

հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. ցուցաբերելու անձնական պատասխանատվություն ազգի և պետության հանդեպ,
հետամուտ

լինելու

ժողովրդավարական

սկզբունքների

իրագործմանը,

ազգային

և

համամարդկայյինարժեքների տարածմանը,
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք,
Գ4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության
կանոնները։

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է:

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է:
13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների

ուսումնառության

արդյունքները

գնահատվում

են

ըստ

դասընթացների հետևյալ ձևերի համար սահմանված համապատասխան չափանիշների.
եզրափակիչ

գնահատումով,

առանց եզրափակիչ գնահատման,
առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,
ստուգարքային:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Կրոնական զբոսաշրջություն» բակալավրի կրթական ծրագրի շրջանավարտները
կարող են աշխատել.


Հանրապետությունում գործող տուրիստական գործակալություններում,



ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակա մի
շարք

հիմնարկներում,

մասնավորապես՝

թանգարաններում,

գրադարաններում, գիտական և կրթական կենտրոններում, ինչպես նաև ՀՀ
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեում և այլ հաստատություններում,
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սպասարկման ոլորտի հաստատություններում,



ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունում, ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտեում:

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


ժամանակակից սարքավորումներով ապահովված լսարաններ,



ժամանակակից մասնագիտական գրականությամբ հագեցած հարուստ «Աճեմյան»
գրադարան,

և

Հայ եկեղեցու

պատմության

և

եկեղեցաբանության

ամբիոնի

մասնագիտական գրականություն,


էլեկտրոնային, համացանցային և տեսաձայնային հարուստ ռեսուրսներ:

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



Պետական կրթական չափորոշիչ «Կրոնական զբոսաշրջություն» մասնագիտությամբ,

Ծրագրային կողմնորոշիչներ


Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի տնտեսագիտության
ֆակուլտետի «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագիրը,



Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի
սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի «Սերվիս»

կրթական

ծրագիրը,


Եվրոպական համալսարանի «Սերվիս» (զբոսաշրջություն) կրթական ծրագիրը:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Պետք է նկատի ունենալ, որ ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի
համառոտ նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ
ձեռք կբերի ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի ընձեռած ուսումնառության
հնարավորություններից։
18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական համակազմին
ներկայացվող պահանջներ
4. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 մասնագիտական մանկավարժական գիտելիքների և հմտություննների լիարժեք
տիրապետում (ըստ հաստատված առարկայական ծրագրի), նյութի պարզ և
հասկանալի

մատուցում,

դասավանդման

գործընթացում

նորարական

և

ունակություն,

մասնագիտական

ինտերակտիվ մեթոդների կիրառում,


ուսանողների

հետ

հաղորդակցման

հմտությունների, վերլուծական մտածողության և ինքնուրույնության զարգացում,
 առարկայական ծրագրեր, հավելյալ օժանդակ նյութեր մշակելու հմտություններ և
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ըստ

ուսումնական

գործընթացի

ժամանակացույցի՝

դրանք

իրականացնելու

պատասխանատվություն:
Հետազոտական
 «Կրոնական զբոսաշրջության» և դրան հարակից ոլորտներում հետազոտական
աշխատանքներ կատարելու հմտություններ (տպագրված հոդվածներ, միջազգային
գիտաժողովներում զեկույցներ, դրամաշնորհներ),
 հետազոտական մեթոդների իմացություն, գիտական նորույթների վերաբերյալ
տեղեկատվության հավաքում և վերլուծում, հետազոտական աշխատանքի արդյունքի
և

արդիականության

կանխատեսում,

ստացված

արդյունքների

օգտագործում

ուսումնական գործընթացում, ուսանողների ներգրավում գիտահետազոտական
աշխատանքներում,
 «Կրոնական զբոսաշրջության» և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում
ավարտական աշխատանքներ, մագիստրոսական թեզեր, ուսանողական գիտական
աշխատանքներ

և

ատենախոսական

աշխատանքներ

ղեկավարելու

կարողություններ:
Հաղորդակցման
 հայերենի գերազանց իմացություն, հստակ բանավոր և գրավոր խոսքի, առնվազն
մեկ

օտար

լեզվի

տիրապետում

(անգլերենի

A2

կամ

B1

մակարդակին

համապատասխան),
 հաղորդակցման հմտությունների տիրապետում, միջանձնային հաղորդակցման
մեթոդների կիրառում,
 թիմում աշխատելու, որոշումներ կայացնելու կարողություններ, նախագծեր,
ծրագրեր մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղորդակցման տարբեր
իրավիճակներում համապատասխան որոշումներ կայացնելու ունակություն:
ՏՀՏ կիրառություն
 «Կրոնական զբոսաշրջության» ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական տարբեր
աղբյուրներից օգտվելու հմտություններ (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական

հոդվածներ),

դրանք

գիտական

աշխատանքում,

դասընթացներում

կիրառելու ունակություն,
 ՏՀՏ-ների համակողմանի կիրառում՝ գիտական հետազոտություն կատարելու և նոր
գիտելիքներ ձեռք բերելու համար:
Այլ կարողություններ


անհրաժեշտ

ռեսուրսները

գնահատելու

և

ծրագրերը

արդյունավետորեն

իրականացնելու կարողություն,
 ժամանակային ռեսուրսների ծրագրման և կառավարման կարողություն:
5. Մասնագիտական կարողություններ
 իրազեկվածություն «Կրոնական զբոսաշրջության» արդի հիմնախնդիրներին,
ձեռքբերումներին,

նորագույն

մոտեցումներին,

զբոսաշրջության

և

կրթության

ոլորտներում ներդրվող ծրագրերին,
 համագործակցություն օտարերկրյա բուհերի «Կրոնական զբոսաշրջության» և
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հարակից

մասնագիտական

ստորաբաժանումների

պրոֆեսորադասախոսական

անձնակազմի հետ (համատեղ գիտական հոդվածներ, ուսումնական ձեռնարկներ,
դասագրքեր),
 «Կրոնական զբոսաշրջության» ոլորտում նոր գաղափարների, մտահղացումների
մշակում՝ հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու և դրանց ներդնելու,
ինչպես նաև նոր համագործակցություններ հաստատելու ուղղությամբ,


մասնագիտական

իմացություն,

գործունեության

հայթայթված

ոլորտում

տեղեկատվության

օգտագործվող

վերլուծման,

մեթոդների

եզրահանգման

և

մեկնաբանման հմտություն,
 զբոսաշրջության ոլորտում աշխատելու կանոնների ու պայմանների պահպանում և
ուսանողներին իրազեկում:
6. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
 պատմության կամ հարակից ոլորտներում գիտական աստիճանի առկայություն
կամ դասավանդման փորձի բացակայության դեպքում՝ այդ ոլորտում առնվազն 3
տարվա աշխատանքային փորձ:
Մանկավարժական փորձ
 առնվազն 2 տարվա մանկավարժական փորձ (ասպիրանտական տարիներին
հատկացված դասաժամեր կամ գործնական աշխատանքների դասավանդման) կամ
առնվազն 3 տարվա պասիվ պրակտիկ գործունեություն,
 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների:
Պրակտիկ աշխատանքի փորձ


զբոսաշրջության

կենտրոններում,

կրթական

ոլորտում,

գիտահետազոտական

հաստատություններում

աշխատանքային փորձ:
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առնվազն

ինստիտուտներում
3

տարվա

և

պրակտիկ

«ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1.
ներկայացնելու կրոնական զբոսաշրջության ներկա վիճակը, , Բ1.
կիրառելու
կրոնագիտական,
աստվածաբանական,
համաշխարհային

փորձը,

զարգացման

հիմնական

պատմագիտական, եկեղեցագիտական և մշակութաբանական

միտումները,
Ա2.

հիմնավորելու

սկզբունքները մասնագիտական հիմնախնդիրներ լուծելիս,
ՀՀ-ում

կրոնական

զբոսաշրջության Բ2.

զարգացման անհրաժեշտությունը,

իրականացնելու զբոսաշրջային երթուղիների նախագծման և
կազմակերպման աշխատանքներ՝ տեսական և գործնական
գիտելիքների համադրմամբ,

Ա3.

Ա4.

դասակարգելու հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային Բ3.

իրականացնելու զբոսավարական գործունեություն՝ օգտվելով

ժառանգությունը, հուշարձանները, կոթողները, առասպելներն

տեղեկատվական զանազան աղբյուրներից և ցուցաբերելով

ու ավանդությունները,

կազմակերպչական հմտություններ,

ներկայացնելու

հայ

քրիստոնեական

մշակույթը,

Հայ Բ4.

հավաքագրելու և մշակելու մասնագիտական ոլորտին առնչվող

Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը, տոները, ծեսերը,

քանակական

բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները,

մեկնաբանելու դրանք,

ճարտարապետությունը,

խաչքարային

արվեստը,

արտագնա

զբոսաշրջության Բ5.

և

որակական

տվյալներ,

վերլուծելու

և

եկեղեցական երաժշտությունը,

Ա5.

նկարագրելու

ներգնա

և

երթուղիները,

գնահատելու զբոսաշրջության զարգացման գործում կրոնական
արժեքների, Հայ եկեղեցու պատմության, հայ արվեստի և
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մշակույթի դերն ու նշանակությունը,
Ա6.

լուսաբանելու

Հայոց

եկեղեցու

մշակութային Բ6.

փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և կրոնների հետ,

տարբերակելու

հայաստանյան

սրբատեղիները,

կրոնական

ազգային-եկեղեցական

ավանդությունները,

սովորույթները,

կենտրոնները,
արժեքները,

հայ

ժողովրդի

կրոնամշակութային առանձնահատկությունները:

Ա7.

ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող
արդիական հիմնախնդիրները և առաջարկելու դրանց
լուծման հնարավոր ուղիներ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Գ1.

օգտվելու

կրոնական

տեղեկատվական
ռեսուրսներ,

տարբեր

էլեկտրոնային

զբոսաշրջությանն
աղբյուրներից
գրադարաններ,

առնչվող Գ3.
(ինտերնետ

հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով,
ձևակերպելու և ներկայացնելու բանավոր և գրավոր հստակ

գիտական

խոսք,

հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2.

ցուցաբերելու անձնական պատասխանատվություն ազգի և Գ4.

պահպանելու

պետության հանդեպ, հետամուտ լինելու ժողովրդավարական

աշխատանքային անվտանգության կանոնները։

սկզբունքների

իրագործմանը,

ազգային

և

համամարդկայյինարժեքների տարածմանը,
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մասնագիտական

էթիկայի

նորմերը

և

Մոդուլի

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Ռուսերեն-1
Ֆիզդաստիարակություն
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Ռուսերեն-2
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

+ները դնել մասնագրի և դասընթացների կրթական
թվանիշ
վերջնարդյունքներին համապտասխան:
ը
Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Գ Գ Գ Գ Գ Գ6
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1501/Բ0
+
+
1
1106/Բ0
+
+ +
2
1705/Բ0
+
+
3
0001/Բ0
4
1501/Բ0
+ +
+
+
+
5
1106/Բ0
+
+
+
6
1705/Բ0
+
+
7
0708/Բ0
+
+
8
0001/Բ0
9
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1311/Բ1
+
+
0
0001/Բ1
1

Ֆիզդաստիարակություն

0001/Բ1
2

Կամընտրական առարկաներ

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

Բազմամբիոնային առարկաներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Կամընտրական առարկաներ

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

Կամընտրական 4
Բարոյագիտության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
Գործարարության հիմունքներ

1602/Բ1
3
1604/Բ1
3
1608/Բ1
3

+

+

0002/Բ1
4
0002/Բ1
4
1602/Բ1
5
1604/Բ1
5
1608/Բ1
5
1703Բ/0
1
1302/Բ0
1
0708/Բ0
1
1005/Բ0
1
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Իրավունքի հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Սերվիսի հիմունքներ
Հայ ազգագրություն
Հայ եկեղեցին հին շրջանում և վաղ միջնադարում
Զբոսաշրջության հիմունքներ
Հայաստանի աշխարհագրություն
Մենեջմենթի հիմունքներ

1901/Բ0
1
1306/Բ0
1
1107/Բ0
1
2203/Բ0
1
2301/Բ0
1
1007/Բ0
1
1301/Բ0
1
1207/Բ0
1
2101/Բ0
1

2104/Բ0
1
2104/Բ0
2
2104/Բ0
3
2104/Բ0
4
2104/Բ0
5
1005/Բ0
6
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+

+
+

+

+

+

+
+ +

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

Հայոց եկեղեցին զարգացած միջնադարում
Ժամանակակից ազգային կրոններ
Հայոց եկեղեցին նոր և նորագույն շրջանում
Անգլերենը կրոնական զբոսաշրջության միջավայորում -1
ՀՀ և Արցախի վանքերն ու եկեղեցիները
Հայսատանի հարևան երկրների պատմություն
Անգլերենը կրոնական զբոսաշրջության միջավայորում -2
Հայ միջնադարյան մշակույթի պատմություն
Ժամանակակից համաշխարհային կրոններ
Հայաստանի թանգարանները
Հայոց հեթանոսական կրոնը և սրբավայրերը
Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա
ՀՀ առողջարանային համալիրները և հանգստի գոտիները
Հայ գաղթավայրերի վանքերը և եկեղեցիները /Եվրոպա,
Ռուսաստան, Մերձավոր արևելք/
Հյուրանոցային տնտեսության կառավարում
ՀՀ զբոսաշրջության դեստինացիաները

2104/Բ0
7
2101/Բ0
8
2104/Բ0
9
1601/Բ1
0
2104/Բ1
1
2104/Բ1
2
1601/Բ1
3
2104/Բ1
4
2101/Բ1
5
2104/Բ1
6
2101/Բ1
7
1005/Բ1
8
2104/Բ1
9
2104/Բ2
0
2104/Բ2
1
2104/Բ2
2
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+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

Արևմտյան Հայաստանի վանքերն ու եկեղեցիները
Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն
Հայ եկեղեցու տոներն ու ծեսերը
Համաշխարհային կրոնամշակութային ժառանգություն
Հայաստանի կրոնական խճապատկերը
Ուխտագնացային տուրերի կազմակերպում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Հայաստանի հնավայրերը և նրանց գտածոները
Հայ եկեղեցական ճարտարապետություն
Հայ եկեղեցու աստվածաբանությունը

2104/Բ2
3
0003/Բ2
4
2104/Բ2
5
2101/Բ2
6
2101/Բ2
7
2104/Բ2
8
2104/Բ2
9
1104/Բ3
0
2104/Բ3
1
2104/Բ3
2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Կամընտրական առարկաներ
Թուրքերեն- 1
Չինարեն -1
Պարսկերեն-1
Կամընտրական առարկաներ
Թուրքերեն -2
Չինարեն -2

1803/Բ0
1
1205/Բ0
1
1801/Բ0
1

+

+

+

+

+

+

1803/Բ0
1
1205/Բ0
1

+

+

+

+
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Պարսկերեն- 2
Կամընտրական առարկաներ
Թուրքերեն -3
Չինարեն – 3
Պարսկերեն- 3

1801/Բ0
1

+

+

1803/Բ0
1
1205/Բ0
1
1801/Բ0
1

+

+

+

+

+

+

Կրթական այլ մոդուլներ
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք

2104/Բ0
1
0000/Բ0
2

Հարակից կրթական ծրագրերից ընտրվող դասընթացներ
15/3
Հարակից առարկա -1
/Բ01
Հարակից առարկա -2
/Բ01
Հարակից առարկա -3
/Բ01
Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
__________Աստվածաբանության ____________ ֆակուլտետ

______________Կրոնական զբոսաշրջություն___________________________
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
1.1501/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.
. 6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ 1
5. գործ.- 2 ժամ
7. ստուգարքային

3. 2 կրեդիտ

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

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչելու լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանելու լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրելու լեզվական ճիշտ ձևերը,

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնելու լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորելու լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը,

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. կիրառելու լեզվական նորմերին համապատասխան լեզվական ձևերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակել հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգային-եկեղեցական
արժեքները,

ավանդությունները,

սովորույթները,

հայ

ժողովրդի

կրոնամշակութային

առանձնահատկությունները:
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվել մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու բանավոր
և գրավոր հստակ խոսք,
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 գործնական աշխատանք
 ակնարկային դասախոսություն
 տեսասահիկի (սլայդի) ցուցադրում
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ուսանողի ուսումնառության արդյունքները գնահատվում են ստուգարքի ձևով:
Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողի տրվում է 4-5 հարց: Հաշվի են առնվում նաև ամբողջ
կիսամյակի ընթացքում ուսանողի ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին լսարանում և կատարած
անհատական աշխատանքը (ռեֆերատներ, զեկուցումներ, տեսասահիկների ցուցադրություն և այլն),
ինչպես նաև նախաստուգարքային թեստային գրավոր աշխատանքի արդյունքը:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Լեզվի հասարակական դերը, գործառույթները:
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2. Խոսքի ընդհանուր հատկանիշները, դրսևորումները:
3. Խոսքի արժանիքները:
4. Լեզվական նորմի պահպանում:
5. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները:
6. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները:
7. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Յու. Ավետիսյան, Ա. Սարգսյան, Ն. Ներսիսյան, Լ. Թելյան և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի
մշակույթ, Դասագիրք բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների
համար, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016//Յու. Ավետիսյան, Ա. Սարգսյան, Ն. Ներսիսյան, Լ. Թելյան և

ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Դասագիրք բուհերի հումանիտար և բնագիտական
ֆակուլտետների ուսանողների համար, Եր., «Զանգակ» հրատ., 2019:
2. Յու. Ավետիսյան, Լ. Սարգսյան,

Լ. Ավետիսյան, Ռ. Սաղաթելյան, Հայոց լեզու և խոսքի

մշակույթ, Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների
ուսանողների համար, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020:
3. Լ. Եզեկյան, Հայոց լեզու, Երևան, 2007:

4. Բառարաններ: http://nayiri.com/dictionaries.jsp?l=hy_LB
5. Դասախոսի հանձնարարությամբ՝ ԶԼՄ հրապարակումներ, մասնագիտական, ուսումնական,
գիտական, հրապարակախոսական և այլ տեքստեր:

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
3. 2 կրեդիտ
1.1106/Բ02
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ ուսանողներին
հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային
գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`

Ներկայացնել հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը
մեկնաբանել հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի

շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները քննական (քննադատական) մոտեցմամբ

բացատրել 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`

դասակարգել շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝

գիտակցել 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.
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Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Բ1. կիրառելու կրոնագիտական, աստվածաբանական, պատմագիտական, եկեղեցագիտական և
մշակութաբանական սկզբունքները մասնագիտական հիմնախնդիրներ լուծելիս,
Բ2. իրականացնելու զբոսաշրջային երթուղիների նախագծման և կազմակերպման աշխատանքներ՝
տեսական և գործնական գիտելիքների համադրմամբ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում:
2. Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք
(Ք.ա. VI-III դդ.):
3. 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.):
4. Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի
հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.):
5. Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2012:
6. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան,
7. ԵՊՀ հրատ., 1975:
8. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
2. Ռուսերեն -1
1. 1705/Բ03
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-4 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ապահովել ուսանողների տիրապետումը ռուսաց լեզվի քերականական համա-կարգին,
 զարգացնել ուսանողների հաղորդակցական կարողությունները, մասնավորապես բանավոր
խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակությունները,
 ծանոթացնել տեքստի վերլուծության և մեկնաբանության հիմնական սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
12. ճանաչել ռուսերենի քերականության հիմնական դրույթների իմացություն
13. նկարագրել բառակազմական հիմնական միջոցների իմացություն
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14. վերարտադրել որոշակի թեմատիկ բառապաշարի խորացված իմացություն
15. ներկայացնել տեքստի վերլուծության տարբեր ձևերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. ներկայացնել համապատասխան թեմատիկ բառապաշարը՝ կազմել բանավոր խոսք
ուսումնասիրվող խոսակցական թեմաների շուրջ
13. վերարտադրել ունկնդրած/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը՝ տարանջա-տելով
հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից
14. վերարտադրել գեղարվեստական և ճանաչողական բնույթի տեքստ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արտահայտել որոշակի խոսակցական թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները,

ազգային-

եկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ1. օգտվելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

և

հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. գործնական պարապմունք
. ինքնուրույն աշխատանք
. բանավոր ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
դասընթացն 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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայնների դասակարգումը, հնչերանգային հիմնական
նորմերը:
2.
Բառագիտություն.
պատկերացում
բառիմաստի
մասին,
բառային
միավորների
հարաբերակցության ձևերը:
3. Բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցները:
4. Ձևաբանություն. գոյականի և ածականի քերականական կարգերը: Գոյականի հոլովների
նշանակությունը և գործածությունը: Բայ. բայի քերականական կարգերը:
5. Շարահյուսություն. պարզ երկկազմ նախադասություն բայական և անվանական ստորոգյալով:
6. Հետևյալ խոսակցական թեմաների խորացված բառապաշար՝ «Ես համալսարանի ուսանող եմ», «Իմ
ընտանիքը», «Իմ առօրյան», «Իմ հետաքրքրությունները», «Մեր տոները»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
17. Русский язык. Учебник под общ. ред. Лалаян С.А. Ереван: изд-во ЕГУ, 2018
18. Барыкина А.Н., Добровольская В.В., Мерзон С.Н. Изучение глагольных приставок. Москва, изд-во
«Русский язык», 1989
19. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. 4-е изд-е. Санкт-Петербург, изд-во «Златоуст», 2010
20. Хавронина С.А. Читаем и говорим по-русски. Москва, изд-во ПАИМС, 1993
21. Лексика русского языка: сборник упражнений под ред. Амиантовой Э.И. 9-е изд-е. Москва,
22. ФЛИНТА: Наука, 2017:
1.1501/Բ05
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
5. գործ.- 2 ժամ
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3. 2 կրեդիտ

. 6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

8.Դասընթացի նպատակն է՝

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

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնելու լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորելու տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3. կառուցելու գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. ձևակերպելու ճիշտ և գրագետ խոսք,
2. մեկնաբանելուել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

և

հաշվետվություններ),
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 գործնական աշխատանք
 ակնարկային դասախոսություն
 տեսասահիկի (սլայդի) պատրաստում և ցուցադրում
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ըստ ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարի. յուրաքանչյուր ուսանողի տրվում է 4-5 հարց: Պատասխանին գումարվում է նաև
ամբողջ կիսամյակի ընթացքում ուսանողի կատարած անհատական աշխատանքի (ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, տեսասահիկների պատրաստում և այլն) արդյունքը:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն):
3. Խոսքային վարվեցողություն:
4. Գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Ներսիսյան Ն., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի
մշակույթ, Դասագիրք բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների
համար, Եր., 2016 // 2019:
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2. Յու. Ավետիսյան, Լ. Սարգսյան, Լ. Ավետիսյան, Ռ. Սաղաթելյան, Հայոց լեզու և խոսքի
մշակույթ, Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների
ուսանողների համար, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020:
3. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն (ուսումնական ձեռնարկ), Եր., հեղ. հրատ.,
2014://Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն (ուսումնական ձեռնարկ), Եր., հեղ. հրատ.,
2007:
4. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:

5. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:

6. Բառարաններ: http://nayiri.com/dictionaries.jsp?l=hy_LB

7. Դասախոսի

հանձնարարությամբ՝

(մասնագիտական

ԶԼՄ

գրականությունից

հրապարակումներ,
հատվածներ,

առանձին

գիտական,

նյութեր

ուսումնական,

հրապարակախոսական տեքստեր և այլն):

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
1.1106/Բ06
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել Հայոց նոր և նորագույն շրջանի պատմության առանցքային հիմնահարցերը,
պարզաբանել հայ նոր և նորագույն շրջանի ազգային ազատագրական պայքարի, Հայկական հարցի,
Հայոց ցեղասպանության, հայոց նորագույն պետականության, Սփյուռքի, նոր և նորագույն շրջանի
հայ մշակույթի
հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Հայոց նոր և նորագույն շրջանի ազատագրական պայքարի
կարևորագույն դրվագները,
2. ներկայացնել Հայկական հարցի, հայոց ցեղասպանության և Սփյուռքի առանցքային
հիմնախնդիրները,
3. ներկայացնել 20-րդ դարում Հայոց նորագույն պետականության ձևավորման
գործընթացների,
4. նկարագրել նոր և նորագույն շրջանի հայ մշակույթի զարգացման
օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. ավելի իրատեսորեն գնահատել նոր և նորագույն շրջանի պատմության առանցքային
իրադարձությունները,տարբեր ազգային-քաղաքական, հասարակական ուժերի և պատմական
նշանավոր գործիչների իրական դերակատարությունը Հայոց նոր և նորագույն շրջանի
պատմության մեջ,
6. ընկալել նոր և նորագույն շրջանի մշակույթի անխզելի կապը հայոց պատմության նույն
շրջանի առանցքային իրադարձությունների հետ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել,
զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգելու հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Գ1. Օգտվել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող ժամանակակից տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,
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գիտական

հոդվածներ

և

հաշվետվություններ):
Գ4.

Պահպանել

մասնագիտական

էթիկայի

նորմերը

և

աշխատանքային

անվտանգության

կանոնները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց նախորոք
տրամադրված հարցաշարից
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական հարցի ծագումը, բովանդակությունը, փուլերը: Հայ ազատագրական շարժումները XV
դարի կեսից մինչև XIX դարի սկիզբը: Ռուսական տիրապետության հաստատումը Արևելյան
Հայաստանում:
2.
Հայկական
հարցի
միջազգայնացումը:
Հայ
ազատագրական
խմբակներն
ու
կազմակերպությունները XIX դ. 60-80-ական թվականներին: Հայ ազգային կուսակցությունների
հիմնադրումը: Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը XIX դարի վերջերին – XX դարի սկզբներին:
3. Հայ ժողովուրդը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին. Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրը:
1917 թ. Փետրվարյան և հոկտեմբերյան հեղափոխությունները և Հայաստանը: Հայաստանի Առաջին
Հանրապետությունը:
4. Հայաստանի Խորհրդային հանրապետությունը (1920-1991 թթ.): Արցախյան շարժումը:
Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991-2012 թթ.): Հայկական մշակույթը նոր և նորագույն
շրջանում: Հայկական Սփյուռքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայոց պատմություն. Հիմնահարցեր, խմբ. Հր Ռ. Սիմոնյանի, Երևան, 2000:
2. Պարսամյան Վ., Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3-րդ, Երևան, 1967:
3. Կարապետյան Մ. Ս., Հայաստանը 1912-1920 թվականներին, ուսումնական ձեռնարկ բուհերի
համար, Երևան, «Զանգակ-97», 2003:
4. Կարապետյան Մ., Գևորգյան Է., Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թվականներին,
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, 2007:
2. Ռուսերեն-2
1.1705/Բ07
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

զարգացնել ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները՝
ընդլայնելով թեմատիկ բառապաշարը

ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի իմացությունը

ծանոթացնել
մասնագիտական
լեզվի
շարահյուսական
և
ոճաբանական
առանձնահատկություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.
5.
6.

դրսևորել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի իմացություն
ներկայացնել մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուցվածքները
ցուցաբերել մասնագիտական տեքստի ներկայացման տարբեր ձևերի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

տիրապետել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարին
իրականացնել մասնագիտական տեքստի բովանդակության վերարտադրում
թարգմանել փոքր ծավալի տեքստ հայերենից ռուսերեն
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. ընդարձակել տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունները
4. օգտագործել ռուսերենի իմացությունը մասնագիտական գործունեության ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները,

ազգային-

եկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ1. օգտվելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

և

հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. գործնական պարապմունք
6. ինքնուրույն աշխատանք
7. թիմային աշխատանք
8. բանավոր ներկայացում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
դասընթացն 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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ուղղակի և անուղղակի խոսք. ուղղակի խոսքի փոխակերպումը անուղղակի խոսքի
 Տեղի և ժամանակի արտահայտման ձևաբանական և շարահյուսական միջոցները
 Միակազմ նախադասություն. միակազմ նախադասության դասակարգումը
 Տվյալ մասնագիտության տերմինաբանական համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ
շարահյուսական կառուցվածքներ
 Հետևյալ խոսակցական թեմաների խորացված բառապաշար՝ «Քո հնարավորությունները»,
«Ճամփորդություն դեպի իմ երազանքի երկիր», «Քո արտաքինը և բնավորությունը»
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Русский язык. Учебник под общ. ред. Лалаян С.А. Ереван: изд-во ЕГУ, 2018
7. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. 4-е изд-е. Санкт-Петербург, изд-во «Златоуст», 2010
8. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М.: Русский язык, 1985
9. Хавронина С.А. Читаем и говорим по-русски, Москва, изд-во ПАИМС, 1993
10. М. В. Всеволодова, В. М. Завьялова. Учитесь читать литературу по специальности. Москва: Высшая
школа, 1987
1. 0708/Բ08
4. 2 ժամ/շաբ.

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
5. դաս.- 2 ժամ

3. 2 կրեդիտ

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի`
որպես գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործու-նեության 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
11. ճանաչել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմության, սոցիալական էկոլոգիայի
հիմունքներին և առանձնահատկություններին
301

12. ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներին
13. նկարագրելու մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները
14. հասկանալու և լուսաբանելու աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային
ռեսուրսների հիմնական էկոլոգիական խնդիրները
15. իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն
սկզբունքներին և օրինաչափություններին

էկոհամակարգերի

զարգացման

ընդհանուր

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. oգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության մասին, անա-պատացման
դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից
8. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառելու բնապահ-պանական և
էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում
9. վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և անել համապատասխան
եզրակացություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ
6. կատարել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Ցուցաբերել անձնական պատասխանատվություն ազգի և պետության հանդեպ, հետամուտ
լինելու ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը, ազգային և համամարդկայյինարժեքների
տարածմանը,
Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
5. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
6. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում,
Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
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.
18. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: «ԹԱՍԿ»
ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
19. 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:
20. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան,
«Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և
լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
21. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:
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22. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն և
Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
23. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
2. Փիլիսոփայության հիմունքներ
1.1311/Բ10
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 ժամ, գործ.- 2 ժամ
6. 3-րդ` աշնային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. 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
5. սահմանել փիլիսոփայության գործառույթները,
փիլիսոփայական հինմնահարցերը և
հասկացությունները,
դրանց
արժեքաբանական,
աշխարհայացքային,
մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները
6. ներկայացնել
համաշխարհային
փիլիսոփայական
մտքի
զարգացման
առանձնահատկությունները, փիլիսոփայական գիտելիքի և մեթոդների` ընդհանուր ճանաչողական
և մասնավոր գիտությունների զարգացման գործում ունեցած նշանակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. կատարել մասնավոր փաստերի ընդհանրացման-ընդհանուր սկզբունքների ձևա-կերպման և
ընդհանուր դրույթների մասնավորեցման, կիրառման տրամաբանական գործողություններ
6. քննարկվող հիմնահարցերի նակատմամբ դրսևորել համակարգային մոտեցում, դրանք վերլուծել
համապատասխան տրամաբանական և ֆիզիկական համա-տեքստում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. կարողանալ
մասնագիտական
հիմնախնդիրները
վերլուծել
մեթոդաբանական,
աշխարհայացքային, գաղափարական տեսանկյուններից` դրսևորելուվ ստեղծագոր-ծական
մոտեցման կարողություններ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. կիրառել կրոնագիտական, աստվածաբանական, պատմագիտական, եկեղեցագիտական և
մշակութաբանական սկզբունքները մասնագիտական հիմնախնդիրներ լուծելիս,
Բ4.

հավաքագրել և մշակելու մասնագիտական ոլորտին առնչվող քանակական և որակական

տվյալներ, վերլուծելու և մեկնաբանելու դրանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
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. Փիլիսոփայության առարկան և հիմնական գործառույթները հոգևոր մշակույթի համա-կարգում:
Փիլիսոփայական մտքի զարգացման հիմնական փուլերն ու առանձնահատ-կությունները:
2. Կեցության էությունը և տիպաբանությունը: Շարժում և զարգացում: Զարգացման վերաբերյալ
տարբեր
հայեցակարգերի
վերլուծությունը:
Զարգացման
չափանիշի
հիմնահարցը:
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Համակարգայնություն: Համակարգերի էությունն ու տիպաբանությունը:
3. 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:
4. Ճշմարտության չափանիշի հիմնահարցը: Իմացությանն մեթոդների էությունն ու
տիպաբանությունը: Գիտական և ստեղծագործական իմացություն: Մարդու հիմնահարցը:
5. Հասարակական համակարգի և երևույթների մեկնաբանման տարբեր հայեցակարգերը:
Հասարակական համակարգի կառուցվածքային և գործառույթային վերլուծությունը:
6.
Քաղաքացիական
հասարակության
գաղափարը
և
զարգացման
հեռանկարները:
Քաղաքակրթության զարգացման հիմնական միտումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Շաքարյան Հ.Գ.: Փիլիսոփայություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2005:
7. Ասատրյան Մ.Վ.: Փիլիսոփայության ներածություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան,
2004:
8. Զաքարյան Ս.Ա.: Փիլիսոփայության պատմություն : Երևան, 2005:
9. Սարգսյան Ա.Հ., Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան, 2010թ.:
10. Фролов И. Т. и др. Введение в философию: учебное пособие для вузов. М., 2007.

Կամընտրական առարկաներ
2. Անգլերեն-1
1. 1602/Բ13
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
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).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակել հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգային-եկեղեցական
արժեքները,

ավանդությունները,

սովորույթները,

հայ

ժողովրդի

կրոնամշակութային

առանձնահատկությունները:
Գ1 Օգտվել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ
և
հաշվետվություններ):
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Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
10. անհատական և խմբային աշխատանք
11. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
12. 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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
9. անգլերենի քերականական կառույցները
10. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
11. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
12. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011
2. Գերմաներեն-1
1. 1604/Բ13
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության
բառագիտության բնագավառներում
ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

և

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
3.ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական տարբերակները,
2. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
2. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և կիրառել
դրանք խոսքում,

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
2. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակելւ հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգային-եկեղեցական
արժեքները,

ավանդությունները,

սովորույթները,

առանձնահատկությունները:
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հայ

ժողովրդի

կրոնամշակութային

Գ1. օգտվել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

և

հաշվետվություններ),
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվել մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու բանավոր
և գրավոր հստակ խոսք:

.

.

.
.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
խմբային 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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը:
3. Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության աստիճանները:
Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու
բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ:
4. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
5. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը»,
«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապար-հորդություն», «Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
6. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
7. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
8. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
2. Ֆրանսերեն -1
1. 1608/Բ13
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
 Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողություններ
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության կարողություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
 տարորոշելու մասնագիտական տերմինները համապատասխան տեքստերում
 սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները
 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
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 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
գ. փոխանցելի կարողություններ
 թարգմանելու հմտություններ
 բառարաններից օգտվելու կարողություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակել հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգային-եկեղեցական
արժեքները,

ավանդությունները,

սովորույթները,

հայ

ժողովրդի

կրոնամշակութային

առանձնահատկությունները:
Գ1. օգտվել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

և

հաշվետվություններ),
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվել մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու բանավոր
և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից

Présentations et usages

La famille – les âges de la vie

Le temps qui passe

Le physique – l’apparence

Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
10. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
11. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
12. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.
Բազմամբիոնային առարկաներ
1. 0002/Բ14

Քաղաքացիական
պաշտպանություն
և
արտակարգ 3. 4 կրեդիտ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-2 ժամ, գործ.- 2 ժամ

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

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`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
11. որոշել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու
ուղիները
12. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը
13. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները
14. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին
15. ճանաչել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու
պաշտպանության ձևերը:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում
8. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ
9. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. ցուցաբերել անձնական պատասխանատվություն ազգի և պետության հանդեպ, հետամուտ
լինելու ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը, ազգային և համամարդկայյինարժեքների
տարածմանը,
Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք
0. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ
. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում
2. Ուսումնամեթոդական վարժանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ
Քաղաքացիական պաշտպանություն
ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. 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:
7. Հեղինակների
կոլլեկտիվ,
«Մինչբժշկական
օգնությունը
բնակչությանը
արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
8. Կ. Ա. Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
9. Մ. Խ. Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի
համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
10. Ս.Ա.Մանուկյան,
Գ.Հ.Ճաղարյան
«Արտակարգ
իրավիճակների
և
քաղաքացիական
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պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017:

Կամընտրական դասընթացներ
2. Անգլերեն-2
1. 1602/Բ15
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ / շաբ.
5. գործ.- 4
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ առանձնահատկությունների
մասին
2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման
մակարդակի բարձրացում
3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում
4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
. 1. արտահայտել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
. 2. սահմանել և ներկայացնել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերը՝
դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
. 3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն,

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

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգայինեկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ1 Օգտվել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող ժամանակակից տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ
և
հաշվետվություններ):
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
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.
դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
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ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
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՝/
1. Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005
2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students” Yerevan 2002
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011
2. Գերմաներեն -2
1. 1604/Բ15
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
. 5. գործ.- 4 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
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 քերա-կանական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,
 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

. 1. որոշել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ կաղապարները
. 2. ներկայացնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը
. 3.քննարկել և ներկայացնել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

. 4. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները
. 5. կիրառել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը
. 6. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

. 7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը
. 8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը
. 9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները,

ազգային-

եկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ1 Օգտվել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող ժամանակակից տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ
և
հաշվետվություններ):
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
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բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք
խմբային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
դասընթացն 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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը
և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
. 2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական
երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
. 3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու
գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական
հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները:
. 4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի
պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
10. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
11. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
12. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
1. 1608/ Բ15

2. ֆրանսերեն – 2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.- 4
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
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.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգայինեկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
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առանձնահատկությունները,
Գ1 Օգտվել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

գործնական պարապմունք

հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք

դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
դասընթացն 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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
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.
9. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
10. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
11. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
12. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(կամընտրական դասընթացներ)
2. Բարոյագիտության հիմունքներ
1. 1302/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները
 կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները
 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահրցերին
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
4. ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներն և տիպաբանությունը,
5. քննարկել սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրները
6. մատնանշել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաները, ինչպես
նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտել բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները
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5. առաջարկել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ
6. գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
4. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. ձևակերպել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները

և

առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները:

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.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
15. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը
16. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
17. Կրոնական էթիկա:
18. Բիոէթիկա:
19. Քաղաքական էթիկա
20. Սիրո մետաֆիզիկա
21. Կյանքի իմաստը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
12. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
13. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
14. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
15. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերը
1. 0708/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բնագիտության ժամանակակից
հիմնախնդիրների մասին

3. 2 կրեդիտ

 Ձևավորել պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման
ժամանակակից օրինաչափությունների և հեռանկարների մասին
 Ձևավորել որոշակի աշխարհայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող
երևույթների բացատրության համար
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
12. բացատրելու
բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները
13. նկարագրելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների օրինաչափութ-յունները
14. հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման
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կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. ցուցաբերել անձնական պատասխանատվություն ազգի և պետության հանդեպ, հետամուտ
լինելու ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը, ազգային և համամարդկայյինարժեքների
տարածմանը,
Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները:

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:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները: Բնագիտության և
հումանիտար գիտությունների կապը:
2. Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները: Բնագիտության զարգացման պատմությունը:
Գիտական հեղափոխությունները և դրանց դերը բնագիտության զարգացման գործում:
3. Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնադրույթները:
Դասական և ժամանակակից տիեզերա-գիտության հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից
քիմիայի հիմնադրույթները:
4. Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության
հիմնադրույթները: Համընդհանուր նշանակության աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝ Տիեզերքի, կյանքի և մարդու
ծագման վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները բնագիտության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс
лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5.Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Մեթոդական
աշխատանք, Երևան, 2011 թ.:
2. Գործարարության հիմունքներ
1. 1005/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2 ժամ
16. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև
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գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն
 ուսուցանել գործարարության տեսամեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսագործնական 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, գործարա-րության փուլային զարգացման
բնորոշիչները և առանձնահատկությունները
 ներկայացնել գործարարության տեսամեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսագործնական հիմունքնեը
 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվել
տեղեկատվական-վերլուծական
տարատեսակ
աղբյուրներից
(ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային
կազմակերպությունների
տարեկան
զեկույցներ,
կատարել
անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն
 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. ձևակերպել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
Բ4. հավաքագրել և մշակելու մասնագիտական ոլորտին առնչվող քանակական և որակական
տվյալներ, վերլուծելու և մեկնաբանելու դրանք,
Գ2. ցուցաբերել անձնական պատասխանատվություն ազգի և պետության հանդեպ, հետամուտ
լինելու ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը, ազգային և համամարդկայյինարժեքների
տարածմանը:
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
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.3.
Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009,
288с.
12. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
13. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009,
336с.
14. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
15. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и
таблицы, СПб., 2007, 352 с.
2.Իրավունքի հիմունքներ
1.1901/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7.ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման
հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ,
ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
 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.
Բ1. կիրառելու կրոնագիտական, աստվածաբանական, պատմագիտական, եկեղեցագիտական և
մշակութաբանական սկզբունքները մասնագիտական հիմնախնդիրներ լուծելիս,
Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
13. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
14. անհատական և խմբային աշխատանք
15. ինքնուրույն աշխատանք
16. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
17. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում
18. իրավիճակային խնդիրների քննարկում

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

Հիմնական գրականության ցանկը
9. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
10. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
2. Հոգեբանության հիմունքներ
1. 1306/Բ01
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8.

3. 2 կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները
7. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը
8. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները
9. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը
10. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

7.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

10. տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
11. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները
12. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. ցուցաբերել անձնական պատասխանատվություն ազգի և պետության հանդեպ, հետամուտ
լինելու ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը, ազգային և համամարդկայյինարժեքների
տարածմանը,
Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները:

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն
 սեմինար պարապմունք
 քննարկում
 պրակտիկ աշխատանքներ
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները անցկացվում են բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց
յուրաքանչյուրին` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության
ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդի-կաները: Հոգեբանության
բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2. Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3. Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:
Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ.
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2010, 204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БахрарМ”, 2002
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11 text.pdf
2. Մշակութաբանության հիմունքներ
1. 1107/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
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
11. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
առաջացման և զարգացման տեսությունները
12. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները
13. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները
14. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները
15. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու
պայմանները
8. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և
լոկալ դրսևորումները
9. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ
6. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգել հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Ա4. ներկայացնել հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Բ1. կիրառել կրոնագիտական, աստվածաբանական, պատմագիտական, եկեղեցագիտական և
մշակութաբանական սկզբունքները մասնագիտական հիմնախնդիրներ լուծելիս,
Բ4.

հավաքագրել և մշակելու մասնագիտական ոլորտին առնչվող քանակական և որակական

տվյալներ, վերլուծելու և մեկնաբանելու դրանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
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2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
34. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները
35. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները
36. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները
37. Մշակութային գործընթացներ
38. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները
39. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները
40. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները
41. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ
42. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ
43. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
12. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
13. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
14. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
15. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
1. 2203/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի
ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. հիմնավորել ՀՀ-ում կրոնական զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը,
Ա5. նկարագրել ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության երթուղիները,
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Ա6. լուսաբանել Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և կրոնների
հետ,
Ա7. ձևակերպել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը բաղկացած է դասախոսություններից
Դասընթացը ենթադրում է լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ մասնակցություն
քննարկումներին
Դասընթացը ենթադրում է հանձնարարված գրականության արտալսարանային ընթերցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
31. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
32. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
33. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
34. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
35. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
36. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
37. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
38. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
39. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
40. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
41. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
42. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
43. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
44. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
45. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Гидденс Э. “Социология”// Пер. с англ.; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурьевой, Л. Н.
Посилевича. — М.: Эдиториал УРСС, 1999, 703 с.
10. 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.
11. Смелзер Н. “Социология”// М.: Феникс, 1994, 688 с.
12. Эркки Калеви Асп “Введение в социологию”// СПб.: Издательство «АЛЕТЕЙЯ», 1998, 90 с.
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
1. 2301/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 2 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական,
ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին
ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



նկարագրել համակարգչի կառուցվածքը և նրա աշխատանքի հիմնական սկզբունքները,
ներկայացնել օպերացիոն համակարգի, բազմախնդրայնությունից, տեքստային
գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքների տարբերությունը:
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և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային, ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ




աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ
ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2. իրականացնելու զբոսաշրջային երթուղիների նախագծման և կազմակերպման աշխատանքներ՝
տեսական և գործնական գիտելիքների համադրմամբ,
Բ3. իրականացնել զբոսավարական գործունեություն՝ օգտվելով տեղեկատվական զանազան
աղբյուրներից և ցուցաբերելով կազմակերպչական հմտություններ,
Գ1. օգտվել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

և

հաշվետվություններ),
Գ4 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն
առաջադրանքներ:
8. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ.
փոստին:
9. 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 բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
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.
4. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
5. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
6. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
1. 1007/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին
հաղորդել
համապատասխան
գիտելիքներ
տնտեսական
երևույթների
բովանդակության դրանց մեկնաբանության, ժամանակակից տնտեսական համակարգերում առկա
տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ
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գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին իրական
որոշումների կայացման մեջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

կյանքում

արդյունավետ

տնտեսական

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել հասարակության
տնտեսական նպատակները և հիմնական տնտեսագիտա-կան հասկացությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գնահատել շուկայական տնտեսության պայմանները և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում
արդյունավետ հիմնավորված որոշումներ ընդունել

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
եզրահանգել
յուրաքանչյուր
մասնագիտական
ոլորտում
(ըստ
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. նկարագրելու ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության երթուղիները,
Բ4.

ֆակուլտետների

հավաքագրելու և մշակելու մասնագիտական ոլորտին առնչվող քանակական և որակական

տվյալներ, վերլուծելու և մեկնաբանելու դրանք,
Գ2. ցուցաբերելու անձնական պատասխանատվություն ազգի և պետության հանդեպ, հետամուտ
լինելու ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը, ազգային և համամարդկայյինարժեքների
տարածմանը:
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.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
23. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները
24. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը
25. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը
26. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը
27. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները
28. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները
29. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը
30. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն
31. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը
32. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
17. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
18. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
19. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ,
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ
հրատարակչություն, 2014:
20. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,, ,
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2015:
21. www.armstat.am
22. www.gov.am
2. Տրամաբանության հիմունքներ
1. 1301/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային

3. 2 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:
 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
7. արտահայտել մտքի կառուցվածքը
8. սահմանել տրամաբանական կանոններն ու օրենքները մասին, որոնք կշռադատության
ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ
եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվա-ծությունը
9. ներկայացնել տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
13. հիմնավորել
տրամաբանության ճանաչողական

և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ
14. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները
15. ի մի բերել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծությունն ու գնահատումը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. 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.
Գ2. ցուցաբերել անձնական պատասխանատվություն ազգի և պետության հանդեպ, հետամուտ
լինելու ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը, ազգային և համամարդկայյինարժեքների
տարածմանը,
Գ4 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. անհատական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և
լեզու: Հասկացություն:
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2. Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: Տրամաբանական
գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման էությունը,
տեսակներն ու կանոնները:
3. 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, անհակասակա-նության,
հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները:
4. Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար,
լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Գևորգյան Հ. Ա., Բաղդասարյան Վ. Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
12. Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М., 2005.
13. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М. 2005.
14. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М. 2002.
15. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.
2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
1. 1207/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 2 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական

ակունքներին
ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնա
սիրության առարկայական տիրույթին

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.սահմանել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն
ու նշանակությունը
2. գիտակցել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի
էությունը
3. ներկայացնել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և
կատարել թարգմանություններ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. հիմնավորել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ
6. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման
հարցերում
7. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. օգտվել մասնագիտական գրականությունից
9. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և կրոնների
հետ,
Ա7. ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
11. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
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12. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանա-վեճերի
առաջադրմամբ
13. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը
14. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում
15. Բանավոր ներկայացումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
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.
6. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
7. Гаджиев К.С., Политическая философия. М. 1999.
8. Мухаев Р.Т., Теория политики. М. ЮНИТИ, 2005.
9. Соловьев А.И., Политология: политическая теория, политические технологии: Учебник для
студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006.
2. Կրոնագիտության հիմունքներ
1. 2101/Բ01
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 30/30/0
6. 3-րդ աշնանային կամ 4-րդ գարնանային 7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
դերակատարության մասին, ծանոթացնել ժամանակակից կրոնագիտության տեսական
հիմունքներին ու հիմնախնդիրներին, աշխարհում գոյություն ունեցող կրոններին, դրանց
դասակարգման սկզբունքներին, օրինաչափություններին ու առանձնահատկություններին,
 տալ ընդհանուր գիտելիքներ Հայոց եկեղեցու դավանաբանության, ծիսապաշտամունքային,
կառուցվածքային առանձնահատկությունների և պատմության վերաբերյալ,
 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
հասարակական-բարոյական արժեհամակարգերի հիմնական առանձնահատկություններին,
առավել մեծ տարածում ունեցող կրոնների դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և
պաշտամունքային առանձնահատկություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու



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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
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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)



արժևորել ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները,
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Ա6. լուսաբանել Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և կրոնների
հետ,
Բ1. կիրառել կրոնագիտական, աստվածաբանական, պատմագիտական,

եկեղեցագիտական և

մշակութաբանական սկզբունքները մասնագիտական հիմնախնդիրներ լուծելիս,
Բ6.

տարբերակելու

հայաստանյան

կրոնական

կենտրոնները,

սրբատեղիները,

ազգային-

եկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ:
8. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
9. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 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
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ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի
բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
7. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
8. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
9. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
10. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

ընդհանուր

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(պարտադիր դասընթացներ)
2. Սերվիսի հիմունքներ
1. 2104/Բ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. –3 ժամ, գործ. -1 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
16. ծանոթացնել «Սերվիս» մասնագիտության գիտական ապարատին,
17. տալ պատկերացում ծրագրի դասընթացների վերաբերյալ,
18. ներկայացնել սերվիսային գործունեության կազմակերպան հիմունքները,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

3. 4 կրեդիտ

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. քննարկելու սերվիսի
բաղադրիչները որպես տնտեսության ճյուղ, ծառայությունների
համակարգ և սպասարկման ու մատուցման ամբողջություն,
2. ներկայացնելու սերվիսային գործունեության կենսաշղթան և դրա վրա ազդող գործոնները,
3. ներկայացնելու մասնագիտությանը ներկայացվող պահանջները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. առանձնացնելու ծառայությունների հիմնական խմբերն ըստ գործառույթների,
5. համակարգելու կարիք, պահանջմունք, պահանջ և պահանջարկ փոխազդեցույունների շղթան,
6. տարանջատելու ծառայությունների որակը պայմանավորող գործոնները,
7.
ձևակերպելու
ոլորտի
խնդիրները,
նպատակները
դրանց
հրատապության
անհրաժեշտությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. ներկայացնելու մասնագիտության տեղը և դերը հասարակական կյանքի տարբեր, ոլորտերում
9. արտահայտելու մասնագիտության տեսլականի մասին սեփական կարծիքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու կրոնական զբոսաշրջության ներկա վիճակը,
համաշխարհային փորձը,
զարգացման հիմնական միտումները,
Ա7. ձևակերպելւ կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:Բ2 Իրականացնել զբոսաշրջային երթուղիների
նախագծման և կազմակերպման աշխատանքներ՝ տեսական և գործնական գիտելիքների
համադրմամբ:
Բ3. իրականացնել զբոսավարական գործունեություն՝ օգտվելով տեղեկատվական զանազան
աղբյուրներից և ցուցաբերելով կազմակերպչական հմտություններ,
Գ1. օգտվելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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և

1. դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ),
2. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,
3. հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,
4․նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սերվիսի մեթոդաբանական հիմքերը
2. Սերվիսի համակարգը
3. Ծառայություն, սպասարկում, մատուցում
4. Ծառայությունների դասակարգում
5. Սպասարկման մեթոդները և ձևերը
6. Մատուցմանը ներկայացվող պահանջները
7. Ծառայությունների որակ
8. Սերվիսի ստանդարտացում
9. Սերվիսի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Введение в специальность: история сервиса : Учебное пособие / [Д. А. Аманжолова, В. Э.
Багдасарян, В. Н. Горлов и др.]. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. - 384 с.
2. Салахутдинов Р.Г. Социально-культурное творчество как эффективное средство формирования
культурной среды. 2004.
3. Кисилева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности: Учебное
пособие. - М.: Издательство МГУК, 2003.
4. Михайлова В.А. - Инвестиционное проектирование объектов социально-культурной сферы.
2004.
5. Гулиев Н. А. Стандартация и сертификация услуг: учебное пособие. М. 2011.
6. Удальцова М. В., Наумова Е. В. Сервисология. Человек и его птребности: учебное пособие М.
2011.
2. Հայ ազգագրություն
1. 2104/Բ02
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 3 ժամ, գործ.- 1 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ ու
պատկերացումներ հայոց ավանդական կենցաղի ու մշակույթի վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 նկարագրելու Ազգագրության օբյեկտը և առարկան։
 ներկայացնելու հայ ազգագրությունը՝ որպես գիտություն ձևավորում։
 թվարկելու հայոց կենցաղի ու մշակույթի տարբեր ոլոտները ՝ հիմնական ուշադրություն
դարձնելով հասարակական, ընտանեկան ու հոգևոր բնագավառներին:
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 ներկայացնել հայ ազգագրական գիտության ձևավորման պատմության, դաշտայինազգագրական նյութերի գրանցման մեթոդիկայի, ինչպես նաև կենցաղամշակութային
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առանձին երևույթների ժողովրդական և կրոնական դրսևորումները։
( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 ընդհանուր պատկերացում կազմել հայ ազգագրության ձևավորման, և մասնավորապես
հայոց սոցիոնորմատիվ ու հումանիտար մշակույթների վերաբերյալ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Բ1. կիրառելու կրոնագիտական, աստվածաբանական, պատմագիտական, եկեղեցագիտական և
մշակութաբանական սկզբունքները մասնագիտական հիմնախնդիրներ լուծելիս:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:

2. ուսանողները

լսարանում
ունկնդրում
են
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար
թեմաներին:

3. ուսանողներին

դասախոսությունները,
մասնակցում
պարապմունքներին հանձնարարված

հանձնարարվում
է
գրականության
ընթերցում
և
ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայոց տոնածիսական մշակույթ: Ազգագրության կապը հարակից գիտությունների հետ: Օտար
աղբյուրները և ճանապարհորդները հայոց ավանդական կենցաղի վերաբերյալ: Հայ պատմիչներն
ավանդական կենցաղի վերաբերյալ:
2. Ղևոնդ Ալիշանի ներդրումը հայ ազգագրության մեջ: Գրիգոր Խալաթյանցի ներդրումը հայ
ազգագրության ձևավորման գործում: Երվանդ Լալայանի ներդրումը հայ ազգագրության
զարգացման գործում:
3. Ազգագրական հանդես: Հայ ազգագրական գիտական կենտրոնների ձևավորումը: Ընտանիքը
միջնադարում: Ընտանեկան ավանդույթները 19-20-րդ դարերում: Ամուսնական ավանդույթները
միջնադարում: Ամուսնական ավանդույթները 19-20-րդ դարերում. Հարսանիք:
4. Հայոց ազգակցական համակարգը: Անձնանուններ: Հուղարկավորության ավանդույթներ: Հողի և
քարի հավատալիքներ:
5. Աղի, ջրի և կրակի պաշտամունք: Երկնային լուսատուների հետ կապված հավատալիքներ:
Կենդանիների հետ կապված հավատալիքներ: Երկրագործության հետ կապված հավատալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովսեփյան Հ., Ղարադաղի հայերը, Ազգագրություն, հ. I, Երևան, 2009։
2. Մկրտչյան Ս., Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրու-թյուն),
ՀԱԲ, 1Տ1 22, Երևան, 2007, Էջ131–237։
3. Մկրտչյան Ս., Տոներ, հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ
(ավանդույթ և արդիականություն), Գասպրինտ տպարարան, Երևան, 2010։
4. Մկրտչյան Ս., Հայոց կրոնական վարքագծի տարիքային առանձնահատկությունները
խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում, XXI դարի կրոնական
մարտահրավերները և Հայաստանը, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան,
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2010, էջ 34-37:
5. Մկրտչյան Ս., Լևոն Սարգսյանի ՙՀայոց տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը (4-8-րդ դդ.)
մենագրության վերաբերյալ (ՙԷդիտ Պրինտ՚ հրատ., Երևան, 2010), ՊԲՀ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն
հրատ., Երևան, 2010, № 2, էջ 264-265:
Հայոց եկեղեցին հին շրջանում և վաղ միջնադարում
1. 2104/Բ03
4. 3 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 4 ժամ, գործ.- 2 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8.Դասընթացի նպատակն է`

3. 7 կրեդիտ

ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայոց եկեղեցու պատմությունից երկու պլանով,
մեկ՝ որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի պատմության մաս, մեկ էլ որպես ընդհանուր տիեզերական
եկեղեցու պատմության մաս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակել բացատրել հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական, մշակութային և
հասարակական որոշ երևույթներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստել և մասնակցել
միջազգային գիտաժողովներին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգելու հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները,

ծեսերը,

բանավոր

և

գրավոր

ժառանգությունը,

ավանդությունները,

ճարտա-

րապետությունը, խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարված է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ եկեղեցու պատմություն առարկան և նրա տեղը հայագիտական առարկաների շարքում: Հայ
եկեղեցու պատմության աղբյուրագիտական հիմնարանը: Հայ եկեղեցու պատմության դասագիրքը
անցյալում և նոր ժամանակներում:
2. Հայաստանը առաքելական շրջանում ըստ վաղ միջնադարյան դարձաբանական ավանդույթի:
Քրիստոնյաների հալածանքը Հայաստանում:
Քրիստոնեական կրոնի պետականացումը և
միասնական եկեղեցու կազմավորումը Հայաստանում:
3. Հայ եկեղեցու արտաքին կապերն ու հարաբերությունները Գրիգոր Լուսավորչի օրոք: Հայ
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եկեղեցին և Հայաստանի միջազգային քաղաքական դրությունը IV դ. վերջին քառորդին: Եկեղեցու
հայացումը:
4. Դավանաբանությունը մեծ քաղաքականության պատանդ: Հայոց եկեղեցու պայքարը
հեթանոսամեդ ուժերի դեմ։ Հայոց գրերի գյուտը և եկեղեցու հայացումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
8. Վրեժ Վարդանյան,
Հայոց եկեղեցին վաղ միջնադարի քաղաքական խաչուղիներում,
վաղարշապատ, 2004:
9. Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, Բ, Էջմիածին, 2001:
10. Օրմանյան Մ., Հայոց եկեղեցին, Կ. Պոլիս, 1911, Երևան, 1993:
11. Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, Երևան, 2002:
12. Լիզա Քարիմյան, Հայ-բյուզանդական եկեղեցաքաղաքական հարաբերությունները 5-6-րդ դդ.,
Երևան, 2018:
13. Եզնիկ Պետրոսյան, հայ եկեղեցու պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև
14. 1441 թվականը, Էջմիածին, 1993։
2. Զբոսաշրջության հիմունքներ
1. 2104/Բ04
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 3 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
19. ծանոթացնել զբոսաշրջության ոլորտին և տուրիզմին որպես զբոսաշրջության ոլորտի
մասին գիտությանը,
20. ներկայացնել զբոսաշրջության ձևավորման նախադրյալները, փուլերը,արդի վիճակը և
զարգացման միտումները,
21. ներկայացնել և քննարկել զբոսաշրջության համակարգի բաղադրիչները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացահայտելու զբոսաշրջության մասնակիցներին և կազմակերպիչներին,
2. ներկայացնելու զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման մեթոդաբանությունը,
3. քննարկելու տուրիզմի գիտական ապարատը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.առանձնացնելու զբոսաշրջային ռեսուրսները,
2.մշակելու զբոսաշրջային փաթեթ,
3. կազմելու զբոսաշրջային երթուղի,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1.հիմնավորելու կայուն զբոսաշրջության առավելությունները
2.կիրառելու զբոսաշրջության տեսամեթոդական ապարատը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու կրոնական զբոսաշրջության ներկա վիճակը, համաշխարհային փորձը,
զարգացման հիմնական միտումները,
Ա2. հիմնավորելու ՀՀ-ում կրոնական զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը,
Գ4 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության
կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ),
2. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,
3. հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,
4․նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Զբոսաշրջության ձևավորումը
2. Զբոսաշրջության սահմանումը և նպատակները
3. Զբոսաշրջային ծառայություններ
4. Զբոսաշրջային ռեսուրսներ
5. Զբոսաշրջության տեսակները
6. ՀՀ զբոսաշրջության առանձնահատկությունները
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ильина Е Н Туризма - путешествия : учебник М - РМАТ 2003 год
2.Биржаков Б.М. Введение в туризм : учебник М-СПб изд. «Невский фонд» 2006 год
3.Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туристский терминологический словарь.- М изд «Советский
спорт»
4.Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности-М изд. «Финансы и кредит»
5.Дурович А.П. и др. Организация туризма - изд.«Советский спорт» 2003 год
6.Квартальнов В.А. Основы туристской деятельности изд. «Советский спорт»2003год
7.Квартальнов В.А. Туризм « Финансы и кредит» изд. Пресс 2004 год
8.Александрова А.Ю. Структура туристского рынка изд. Пресс 2002 год
2.Հայաստանի աշխարհագրություն
1. 2104/Բ05
4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

3. 4 կրեդիտ
5. դաս. -3 ժամ, գործ. -1 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ
գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ՀՀ բնական պայմանների, ռեսուրսների, բնակչության, տնտեսության
(արտադրական և ոչ արտադրական), տրանսպորտի, տնտեսական կապերի առկա վիճակի,
զարգացման միտումների, տարածքային կազմակերպման առանձնահատկությունները,
առկա հիմնախնդիրները, հեռանկարային զարգացման հիմնական ուղղությունները,
 ներկայացնել ՀՀ բնական պայմանների ու ռեսուրսների, բնակչության, տնտեսության,
տրանսպորտի, տնտեսական կապերի զարգացման ուղղությունների, միտումների
փոխպայմանավորվածությունն ու փոխազդեցությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել ՀՀ տնտեսության ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի ձևավորման
պայմաններն ու գործոնները,
2. վերլուծել ՀՀ ժամանակակից տնտեսության զարգացման վրա բնական, սոցիալական,
աշխարհաքաղաքական և այլ գործոնների ազդեցությունը,
3. պարզաբանել շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ՀՀ տնտեսության
զարգացման հիմնական ուղղությունները,
4. պարզաբանել ՀՀ առանձին տարածաշրջանների և մարզերի տնտեսության ճյուղային և
տարածքային կառուցվածքը, հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. վերլուծել ՀՀ տնտեսության ժամանակակից առանձնահատկությունների ձևավորման գործընթացում զարգացման նախադրյալների, շուկայական մրցակցային հարաբերությունների
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ու տնտեսական տարածաշրջանային ինտեգրումների ազդեցությունը,
6. կատարել ՀՀ տնտեսության զարգացման միտումների և ուղղությունների
փոփոխությունների պատճառահետևանքային վերլուծություն,
7. պարզաբանել ՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրներն ու գտնելու լուծման ուղիներ,

գ. ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ
8. կատարելու հետազոտական աշխատանքներ ՀՀ տնտեսության զարգացման,
տեղաբաշխման և հիմնախնդիրների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա3. դասակարգել հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Բ6. տարբերակել հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգային-եկեղեցական
արժեքները,

ավանդությունները,

սովորույթները,

հայ

ժողովրդի

կրոնամշակութային

առանձնահատկությունները:
Գ4. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության
կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ),
2. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,
3. հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,
4․ նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ՀՀ բնական և տնտեսական ներուժի գնահատականը, բնօգտագործման և բնապահպանության
խնդիրները
2. Բնակչությունը: Հայաստանի բնակչության շարժընթացը: Բնակչության կառուցվածքային
առանձնահատկությունները: Աշխատանքային ռեսուրսները
3. ՀՀ տնտեսության (արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, ծառայությունների) ժամանակակից վիճակը. Ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները.
4. ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը. հիմնական ուղղությունները, հիմնախնդիրները
5. ՀՀ տնտեսության զարգացման առկա միտումները և գերակա ուղղությունները շուկայական
հարաբերությունների պայմաններում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մելքումյան Ս., Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, Ե. 2016, 520 էջ:
2. Սարգսյան Հ., Մարկոսյան Ա. Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի
հեռանկարները, Ե., 2014, 552 էջ:
3 Գալոյան Դ., Տնտեսական ինտեգրման տարածաշրջանային ասպեկտները, Երևան, հեղ.
Հրատարակություն, 2014, 294 էջ:
4. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2017, Ե., ՀՀ ԱՎԾ, 2017:
5. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2017, ՀՀ ԱՎԾ, Եր. 2017:
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2. Մենեջմենթի հիմունքներ
1. 1005/Բ06
3. 5 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, գործ. -1 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
22. Ուսանողներին ներկայացնել մենեջմենթի հիմնական հասկացությունները, տրամադրելով
գիտելիքներ մենեջմենթի, դրա առանձին ուղղությունների ոլորտում, տալով տեսական հենք
հետագա ուսումնասիրությունների համար:
23. Զարգացնել ուսանողների ընդհանուր մտավոր կարողությունները, հատկապես վերլուծելու
և կողմնորոշվելու կոնկրետ կառավարչական հիմնախնդրի հետ կապված իրավիճակում,
գնահատելով այն և կայացնելով համապատասխան որոշում:
24. Սովորեցնել ուսանողներին
ինքնուրույն աշխատել, կիրառելով ուսումնասիրված
տեսություններն ու մեթոդները, օժտելով նրանց այնպիսի գիտելիքներով և
կարողություններով, որոնք անհրաժեշտ են կառավարման ոլորտում մասնագիտական
գործունեության ծավալման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու մենեջմենթի գործառույթներն ու սկզբունքները, կազմակերպության գործելու
մեխանիզմի առանձնահատկությունները,
2. թվարկելու անձնակազմի կառավարման հիմնական մեթոդները և որոշելու, թե կոնկրետ
իրավիճակին, դրանցից որն է համապատասխանում,
3. ներկայացնելու կազմակերպչական տարբեր կառուցվածքների առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատելու կոնկրետ պայմանները և կիրառելու տարբեր կառավարչական մեթոդներ
շուկայում մրցունակ լինելու համար,
2. կանխատեսելու արտաքին միջավայրի սպասվող փոփոխությունները և ընտրելու
համապատասխան ռազմավարություն,
3. գտնելու ձեռնարկության/կազմակերպության արդյունավետության բարձրացման ուղիները
կառավարման համակարգի բարելավման շնորհիվ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կատարելու թիմային աշխատանք,
2. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու լուծման եղանակները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել կրոնական զբոսաշրջության ներկա վիճակը, համաշխարհային փորձը,
զարգացման հիմնական միտումները,
Ա7. ձևակերպել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
Բ2. իրականացնել զբոսաշրջային երթուղիների նախագծման և կազմակերպման աշխատանքներ՝
տեսական և գործնական գիտելիքների համադրմամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. բացատրական – ցուցադրական, էվրիստիկական, ռեպրոդուկտիվ,
2. դասախոսություն,
3. ուղեղային գրոհ, բասկետ-մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կազմակերպությունը և մենեջմենթը:
Թեմա 2. Կազմակերպության կառուցվածքն ու ձևերը:
Թեմա 3. Կազմակերպության արտաքին միջավայրը:
Թեմա 4. Կազմակերպության ներքին միջավայրը:
Թեմա 5. Ֆիրմայի ռազմավարության ձևակերպումը և կառավարումը:
Թեմա 6. Կազմակերպության կառուցվածքը:
Թեմա 7. Առաջնորդությունը և իշխանությունը:
Թեմա 8. Ընդհարումները կառավարման ընթացքում:
Թեմա 9. Հաղորդակցություն և հաղորդակցության արվեստ:
Թեմա 10. Կառավարչական որոշումներ:
Թեմա 11. Ռազմավարական պլանավորում:
Թեմա 12. Կառավարման մեթոդներն ու անձնակազմի կառավարումը:
Թեմա 13. Մարքեթինգի կառավարում:
Թեմա 14. Պետական և հանրային կառավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս. Լ. Ղանթարջյան, Ա. Ռ. Գալստյան. Մասնագիտության ներածություն (Կառավարում), Ե.,
2008
2. Герчикова И. Н. Менеджмент. М., 2010
3. Друкер П., Макьярелло Дж. А. Менеджмент, 2010
4. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. М., 2009
5. Чиркин В. Е. Опыт зарубежного управления (государственное и муниципальное управление).
М., 2006:

2. Հայոց եկեղեցին զարգացած միջնադարում
1. 2104/Բ07
13. 4 ժամ/շաբ.
14. դաս. - 4 ժամ, գործ. – 2 ժամ
15. 2-րդ` գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է`

3. 6 կրեդիտ

ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայ եկեղեցու պատմությունից երկու պլանով.
որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի պատմության մաս և որպես ընդհանուր տիեզերական եկեղեցու
պատմության մաս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական, մշակութային և հասարակական շատ
երևույթներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել պատմական սկզբնաղբյուրները եկեղեցու պատմության տեսակետից
2. բացատրել հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական, մշակութային և հասարակական որոշ
երևույթներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կազմել մասնագիտական զեկուցում և մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
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Ա6. լուսաբանել Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և կրոնների
հետ,
Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարված է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ եկեղեցու տեղը անկախ պետականության նախադրյալների ստեղծման գործում: Հայոց
եկեղեցին Բագրատունյաց, Արծրունյաց թագավորության շրջանում:
2. Հայ եկեղեցին Xդ. վերջին քառորդին: Հայ եկեղեցու տարածման նոր քարտեզը XI դ.: Հայ եկեղեցու
ծաղկումը Կիլիկիայում X դ.:
3. Հայ եկեղեցու արտաքին քաղաքականությունը: Հայ եկեղեցին և Կիլիկյան պետական
կազմավորումը (XIIդ.): Կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխումը: Հայ-բյուզանդական եկեղեցաքաղաքական հարաբերություններ:
4. Հայ եկեղեցու պայքարը աղանդավորների դեմ եկեղեցա-քաղաքական մաքառումների փուլում: Հայ
եկեղեցին XIII-XIV դդ. և միարարության քաղաքականությունը:
5. Եկեղեցական և աշխարհիկ իշխանությունների թուլացումը պետականության անկումից հետո
(XIV-XV դդ):

Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ, հանրագիտարան, Պրակ Ա, Էջմիածին, 2008:
2. Հովհաննիսյան Ա., Հայոց եկեղեցին Կիլիկիան շրջանում, Երևան, 2018:
3. Վարդանյան Վ., Պահլավունիները հայոց պետականության և հոգևոր անաղարտության
պահապաններ, Երևան 2008:
4. Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, Բ, Էջմիածին, 2001:
5. Օրմանյան Մ., Հայոց եկեղեցին, Երևան, 1993:
6. Ե․ Պետրոսյան, Հայ եկեղեցու պատմություն, Էջմիածին, 1993։
1. 2101/Բ08

2. Ժամանակակից ազգային կրոններ

3. 6կրեդիտ

4. 6ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 4 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. դասընթացի նպատակն է.
Ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ ու պատկերացումներ
ժամանակակից

ազգային

(հնդկական,

չինական,

ճապոնական

և

հրեական)

կրոնների

դավանաբանական, պաշտամունքային առանձնահատկությունների, տոնածիսական համակարգի,
աշխարհայացքային,

բարոյափիլիսոփայական

յուրահատուկ

ըմբռնումների և արդի վիճակի վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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պատկերացումների

ու

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 թվարկելու ժամանակակից ազգային կրոնների հիմնական հատկանիշները, բնորոշ գծերը և
առանձնահատկությունները
նկարագրելու ազգային կրոնների ձևավորման ու զարգացման պատմությունը


(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 վերլուծելու ժամանակակիցազգայինկրոններիկրոնապաշտամունքայինհամակարգերը



և

աշխարհայացքայինպատկերացումները
համեմատելու
հնդկական,
չինական
և
ճապոնական
ազգային
կրոնների
դավանաբանությունը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները
բացահայտելու և վերլուծելու ազգային կրոնների աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային և դավանաբանական առանձնահատկությունները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու ժամանակակից ազգային կրոնները
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել կրոնական զբոսաշրջության ներկա վիճակը, համաշխարհային փորձը,
զարգացման հիմնական միտումները,
Ա3. դասակարգել հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Գ1. օգտվել կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

և

հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
8. ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսությունները,
մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
գրականության
ընթերցում
և
ինքնուրույն
9. ուսանողներին հանձնարարվում է
հետազոտություն` որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2-րդ
հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հնդկական դիցաբանության հնագույն շերտը, վեդայական կրոն: Բրահմանականություն:
Հինդուիզմի ծագումը և զարգացումը, ժամանակակից հինդուիզմը: Ջայնիզմը Հնդկաստանում:
2. Սիկհիզմը Հնդկաստանում: Չինաստանի ազգային կրոնները. Կոնֆու-ցիականություն,
Դաոսականություն: Ճապոնական ազգային կրոնը, Սինտո: Սինտոյի էպիկական զարգացման
շրջանը:
3. Սինտոյական դիցարանը: Հուդայականությունն իբրև ազգային կրոն: Հուդայականության
բարեշրջման փուլերը: Դավանանքի կենտրոնացումը և միաստվածության վերահաստատումը:
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4.Հուդայականության հիմնական ուղղություններն ու հոսանքները: Հուդայականության
տոնածիսական համակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Альбедиль М. Ф. Буддизм: религия без бога, СПб. 2013.
7. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1. 2, М. 2007.
8. Вихнович В. Иудаизм. СПб. 2006.
9. Всемирнаяэнциклопедия: Мифология, Мн. 2004.
10. Иудаизм, Мн. 2006.
11. Карамазов, В. Д. Всеобщая история религий мира, СПб. 2011.
12. Религиоведение (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб. 2012.
13. Jewish History, Religion, and Culture, Edited by Judish R. Baskin, Kennet Seeskin, Cambridge
Univeisity Press, 2010.
1. 2104/Բ09

2. Հայոց եկեղեցին նոր և նորագույն շրջանում

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 4 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 7 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի բակալավրի 3-րդ կուրսի ուսանողներին տալ
համակարգված գիտելիքներ 15-18-րդ դարերի Հայ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հայոց կաթողիկոսների և նշանավոր այլ հոգևորականների գործունեությունը,
2. ճանաչել Հայ եկեղեցու նվիրապետական աթոռները և կրոնական այլ կառույցները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տարբերակել հայոց եկեղեցական նշանավոր ժողովներիը,
4. վերլուծել հայոց եկեղեցուն առնչվող օրենսդրությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել հայոց եկեղեցու գործունեության պատմական այդ կարևոր ժամանակահատվածը
(ավելի քան 400 տարի):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Ա6. լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և կրոնների հետ,
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու բանավոր և
գրավոր հստակ խոսք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ներառում է 2
հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ներառում է
2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայաստանը և Հայոց եկեղեցին թուրքմենական ցեղերի տիրապետության շրջանում: Ջհանշահ.
Հայաստանը վարչական նոր բաժանումների համատեքստում: Կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխումը
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Սսից Էջմիածին:
2. Էջմիածնի 1441թ. ազգային-եկեղեցականժողովը: Կիրակոս Վիրապեցի: Թովմա Մեծոփեցի: Հովհաննես
Հերմոնեցի: Գրիգոր Մուսաբեգյան: Գրիգոր
Արտազեցի: ԶաքարիաԱղթամարցի: Սիս-Անթիլիաս
կաթողիկոսություն: Կոստանդնուպոլսի Հայոց պատրիարքություն: Հովակիմ Պրուսացի: Հովհաննես
Կոլոտ Բաղիշեցի:
3. Ավետիք Եվդոկացի: Գրիգոր Շղթայակիր: Աղթամարի հակաթոռկաթողիկոսություն: Երուսաղեմի
Հայոց պատրիարքություն: Էջմիածնի 1547թ. Եկեղեցական ժողովը: Ստեփանոս Ե Սալմաստեցի:
4. Սեբաստիայի 1562թ. Եկեղեցական ժողովը: Միքայել Ա Սեբաստացի: Հայաստանը Շահ-Աբաս I-ի
տիրապետության շրջանում: Դավիթ Դ Վաղարշապատցի: Մելքիսեդեկ Գառնեցի: Մովսես Գ. Տաթևացի:
Փիլիպպոս Ա Աղբակեցի: Նոր Ջուղայի գաղթօջախը: Էջմիածնի 1677թ. եկեղեցական ժողովը: Հակոբ Դ
Ջուղայեցի:
5. Եղիազար Ա Այնթափցի: Աղվանից-Գանձասարի Կաթողիկոսություն: Եսայի Հասան-Ջալալյան:
Մխիթարյան միաբանություն: Մխիթար Սեբաստացի: Ղևոնդ Ալիշան: Սիմեոն Ա Երևանցի կաթողիկոսից
մինչև Գևորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցի, այդ ժամանակաշրջանի բոլոր կաթողիկոսների կյանքն ու
գործունեությունը: Արևմտահայերի «Ազգային Սահմանադրությունը»:
6. Հայոց եկեղեցին Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին: Գևորգ Զ Չորեքչյան, Գարեգին Հովսեփյան,
Վազգեն Ա Պալճյան, Գարեգին Ա Սարգսյան:Հայոց եկեղեցին և Մեծ Հայրենադարձությունը: Հայոց
եկեղեցին 20-րդ վերջերին և 21-րդ դարասկզբին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՕրմանյանՄ., Ազգապատում, հ. Ա, Էջմիածին, 2001:
2. ՕրմանյանՄ., Ազգապատում, հ. Բ, Էջմիածին, 2001:
3. ՕրմանյանՄ., Ազգապատում, հ. Գ, Էջմիածին, 2001:
4. ՕրմանյանՄ.,Ազգապատում, հ. Դ, Էջմիածին, 2002:
5. «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003, Հայկական հանրագիտարան հրատարակչութուն
(730 էջ):
6. Հովհաննիսյան Ա., Երուսաղեմի պատմություն, Գյումրի, 2003, «Դպիր» հրատարակչություն (70 էջ):
12. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսներ, Հայ Եկեղեցու հանրագիտարան, պրակԱ., Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի հրատարակչություն, 2008:
13. Հովհաննիսյան Հ.,Հայ Առաքելական Եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901-1906 թթ.,
Երևան, 2008:
14. Հովհաննիսյան Պ.,Հայ ազատագրական շարժումները (XV դարի կես – XVIII դարի վերջ), ԵՊՀ
Հրատ., Երևան, 2010:
15. Տաթև արքեպ. Սարգիսյան, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ. Տ. Գարեգին Ա. Սարգիսյան, տես
Նշանավոր ճեմարանականներ, պրակ Ա, Ս. Էջմիածին, 2005:
16. Տեր-Պետրոսյան Լ., Խաչակիրները և հայերը, հտ., Ա, Երևան, 2005:
2.Անգլերենը կրոնական զբոսաշրջության միջավայրում-1 3. 4 կրեդիտ
1.1601/Բ10
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս. -3 ժամ, գործ. -1 ժամ
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է
1. Զարգացնել մասնագիտական տեքստերին հատուկ բառային, քերականական, շարահյուսական
առանձնահատկությունների մասին ուսանողների գիտելիքը։

2. Ակտիվ գործածության մեջ դնել մասնագիտական բառային հիմնական հասկացությունները,
նպաստել մասնագիտական բառապաշարի կիրառմանը խոսքում։

3. Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական բառապաշարի, մասնավորապես կրոնական
զբոսաշրջությունին առնչվող տերմինաբանության ուսուցման կարողություններն ու
հմտությունները,

4. Բարձրացնել ուսանողների ներգրավվածությունը հաղորդակցական գործընթացների և
խոսքային գործունեության մեջ,
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5. Զարգացնել ուսնողների` մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. (մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. Արտահայտել
կրոնական զբոսաշրջությունին

առնչվող

մասնագիտական

տեքստերի

բովանդակությունն ու կառուցվածքը,

2. ներկայացնել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերը
բ. (գործնական մասնագիտական կարողություններ)

1

իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում և
թարգմանություն,

2 հաղորդակցվել ընդանուր և մասնագիտական անգլերենի բառապաշարի կիրառմամբ,
3 ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ, մենախոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ

4

արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով մյուս ուսանողների հետ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Բ3 Ծավալել զբոսավարական գործունեություն՝ օգտագործելով տեղեկատվական զանազան աղբյուներն
ու հավաքագրված տեղեկատվությունը և ցուցաբերելով կազմակերպչական հմտություններ:
Գ3 Արտահայտել մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ խոսքը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,

2
3
4
5
6

անհատական և խմբային աշխատանք,
լսողական մեթոդի կիրառում,
ինքնուրույն հետազոտություն
հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ,
դասավանդման նորարական և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառում։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ներառում է
2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ներառում է
2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Introduction to Spiritual amd Religious Journeys
 Religious Travel and Tourism
 Rligious Tourism and Religion in Tourism
 Religion and Pilgrimage
 Tourism and Pilgrimage
 The Role of Rituals in Religion
 Shared Concerns of Different Religions and Mutual Relationships
 The Changing Faces of Tourism
 Religious People on Travel
 Tourist Churches and Parishes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Walker R.&Harding K. Tourism 1(Provision), 2006, Student’s Book. Oxford University Press.
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2. Agnieszka Kościńska, English for Religious Practice A vocabulary resource book. In
https://www.researchgate.net/publication/328543459_English_for_Religious_Practice_A_vocabulary_resource_bo
ok
3. Theological English: An Advanced ESL Text for Students of Theology . In
<https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDMrTkuJL4g3YPQSLslIzc_JT89MTsxRSM1Lz8kszgAA1k
YMaQ&q=theological+english&rlz=1C1CHBF_enAM885AM885&oq=Theological+English&aqs=chrome.1.0i355j4
6j0l3j69i60l3.22783j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
2. ՀՀ և Արցախի վանքերը և եկեղեցիները
3. 6 կրեդիտ
1. 2104/Բ11
4. 6 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-4 ժամ, գործ.-2 ժամ
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել ուսանողներին Հայաստանի և Արցախի եկեղեցիների պատմությունը։
 Կարևորել վանքերի պատմական դերը ՀՀ և Արցախի կրթական, գիտական, մշակութային
ոլորտում։
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1․ Լուսաբանել Հայաստանի և Արցախի վանքերի և եկեղեցիների դերը հայ ժողովրդի
քրիստոնեական դաստիարակության գործում, կրթական, գիտական, մշակութային
ոլորտներում։
2․ Բացատրել Հայաստանի և Արացախի նշանավոր վանքերի և եկեղեցիների պատմության հետ
առնչվող կարևոր իրադարձությունները։
3․ Թվարկել և դասակարգել պատմական նշանավոր վանքերն ըստ տարածաշրջանների և
հիմնադրման ժամանակագրության։

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1․ Կիրառել հմտություններ նշանավոր վանքերի լուսաբանման ժամանակ զբոսաշրջության
ոլորտում։
2․ Համակարգել վանքերի հիմնադրման առանձնահատկությունները պատմական զանազան
փուլերում։
3
Ցուցաբերել
հմտություններ
առավել
նշանավոր
վանական
համալիրների
պատմաճարտարապետական նկարագրության, դրանց խաղացած պատմական դերի շուրջ։

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1․ Արժևորել հայոց վանքերի պատմական դերը։
2․Համեմատել դրանց դերակատարության եզրերը ժամանակակից հոգևոր
գործառույթների
բազմազանությունում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. հիմնավորելու ՀՀ-ում կրոնական զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը,
Ա4 Ներկայացնել հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները,
ծեսերը,
բանավոր
և
գրավոր
ժառանգությունը,
ավանդությունները,
ճարտարապետությունը, խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ուսումնասիրություն և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով
3. տեսա-լսողական միջոցների կիրառում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տավուշի մարզի վանական համալիրները՝ Գոշավանք, Հաղարծնի վանք, Մակարավանք:
2. Լոռվա մարզի վանական համալիրները՝ Հաղպատի և Սանահնի, Օձունի և Ախթալայի վանքերը:
3. Արագածոտնի մարզի վանական համալիրները՝ Սաղմոսավանք, Հովհանավանք:
4. Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի վանական համալիրները՝ Գեղարդ, Հավուցթառ և Կեչառիս,
Սևանավանք:
5. Շիրակի մարզի վանական համալիրները՝ Հառիճավանք, Երերույք, Մարմաշեն և Լմբատավանք:
6. Սյունիքի վանական համալիրները՝ Տաթևի վանք, Վահանավանք:
7. Վայոց Ձորի և Արարատի մարզ մարզ՝ Նորավանք և Խոր Վիրապ:
8. Արմավիրի մարզ՝ Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարը, Գայանե, Հռիփսիմե, Շողակաթ եկեղեցիները:
9. Արցախի վանական համալիրները՝ Դադիվանք, Գանձասար, Ամարաս:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Դիվան հայ վիմագրության», պրակ 2-5, Երևան, 1960-2017:
2. Ղաֆադարյան Կ., Հովհաննավանքը և նրա առանձնահատկությունները, Երևան, 1948:
3. Ղաֆադարյան Կ., Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1957։
4. Մանուչարյան Ա., Սաղմոսավանք, Երևան, 2015։
5. Ուլուբաբյան Բ , Գանձասար, Երևան, 1981։
6. Հարությունյան Ի , Գոշավանք կամ Նոր գետիկ, Ա Հ գիրք 10, Թ 1903։
7. Ոսկանյան Հ , Արցախի վանքերը, Վենետիկ, 1953։
8. Տեր-Մովսիսյան Մ , Հայկական երեք մեծ վանքերը՝ Տաթևի, Հաղարծնի և Դադիի
եկեղեցիները և վանական շենքերը, Երուսաղեմ, 1938։
2. Հայաստանի հարևան երկրների պատմություն
1. 2104/Բ12
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. -3 ժամ գործ. – 1 ժամ
6. 6-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել Հայաստանի հարևան երկրների
պատմության, մշակույթի, կրոնական համակարգերի վերաբերյալ.
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել Հայաստանի հարևան երկրների պարբերափուլերի հիմնահարցերը:
2. Քննական մոտեցմամբ մեկնաբանել Հայաստանի հարևան երկրների պարբերափուլերի
հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները:
3.
Բացատրել Հայաստանի հարևան երկրների պետականությունների ստեղծման և
զարգացման ընթացքն ու առաանձնաահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառել Հայաստանի հարևան պետությունների
պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
2. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները:
3.Հասկանալու և վերլոուծելու Հայաստանի հարևան երկրների դերը համաշխաարհային
պատմության մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. Կատարել հետազոտական աշխատանք Հայաստանի հարևան երկրների պատմության
վերաբերյալ:
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2. Վերլուծելու Հայաստանի հարևան երկրների առկա հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. նկարագրելու ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության երթուղիները,
Ա7. ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ),
2. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,
3. հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,
4․նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
7. Իրանը հնագույն շրջանում.
8. Սասանյան պետության կազմավորումը և հարաբերությունները Հայաստանի հետ.
9. Սեֆյան պետության կազմավորումը
10. Ղաջարների դինաստիան Իրանում
11. Իրանը նորագույն պատմության շրջանում
12. Օսմանյան պետության կազմավորումը.
13. Օսմանների նվաճումները 15-16-րդ դարերում.
14. Օսմանյան սուլթանությունը երիտթուրքերի կառավարման շրջանում.
15. Թուրքիաան 1918-2018 թթ.
16. Վրացական պետությունը հին և միջին դարերում
17. Վրացական պետությունը ուշ միջնադարում և նոր շրջանում.
18. Վրաստանը 1918-2018 թթ.
19. Ադրբեջանի հանրապետության հռչակումը 1918 թ:
20. Ադրբեջանը խորհրդային շրջաանում և արդի ժամանակներում։
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Վ Բայբուրդյան, Օսմանյան կայսրության պատմություն, Երևան, 2011.
2, Վ Բայբուրդյան, Իրանի պատմություն, Երևան, 2006.
3: Վ Բայբուրդյան, Իրանն այսօր, Երևան, 1999.
4: История Грузии. В 3-х т., Т. I. (С древнейших времен до 60-х годов XIX века): Учебное
пособие. Н. А. Бердзенишвили (гл. ред.), Тбилиси, 1962.
5. Allen, W.E.D. A History of the Georgian People, 1932.
2. Անգլերենը կրոնական զբոսաշրջության միջավայրում-2
1. 1601/Բ13
3.4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս. -3 ժամ, գործ. -1 ժամ
6. 4-րդ` գարնային կիսամյակ
7.Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է
1 Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական բառապաշարի, մասնավորապես կրոնական
զբոսաշրջությունին առնչվող տերմինաբանության ուսուցման կարողություններն ու
հմտությունները,

2

Բարձրացնել ուսանողների ներգրավվածությունը հաղորդակցական գործընթացների և
խոսքային գործունեության մեջ,
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3 Զարգացնել ուսնողների` մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունները:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1 ծանոթանալ կրոնական զբոսաշրջությունին առնչվող արդի մոտեցումներին,
2 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1 իրականացնել գրավոր և բանավոր բարդ մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,
վերարտադրում և թարգմանություն,
2 ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող
մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ, մենախոսել մասնագիտական թեմաների
շուրջ,
3 արտահայտել և հիմնավորել սեփական կարծիքը քննարկումների և բանավեճերի
ժամանակ,
4 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական, ներառյալ ինտերնետային, տարբեր
աղբյուրներից
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Բ3. իրականացնելու զբոսավարական գործունեություն՝ օգտվելով տեղեկատվական զանազան
աղբյուրներից և ցուցաբերելով կազմակերպչական հմտություններ,
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2 անհատական և խմբային աշխատանք,
3 դերախաղ,
4 լսողական մեթոդի կիրառում,
5 ինքնուրույն հետազոտություն,
6 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ,
7 դասավանդման նորարական, ինտերակտիվ մեթոդներ և այլն։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
 անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն,
 գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ,
 մտքերի գրավոր շարադրում,
 մասնագիտական թեմաներով տեսաձայնագրությունների դիտում և մեկնաբանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Walker R.&Harding K. Tourism 2 (Encounters), 2007, Student’s Book. Oxford University Press.
2. Walker R.&Harding K. Tourism 3 (Management), Student’s Book.2009, Oxford University Press.
3. Crystal David, Language and Religion. In
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https://www.davidcrystal.com/Files/BooksAndArticles/-4923.pdf
1. 2104/Բ14

2. Հայ միջնադարյան մշակույթի պատմություն

3. 6 կրեդիտ

4. 6 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 4 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է
ուսանողներին տալ ամփոփ պատկերացում հայ միջնադարյան մշակույթի պատմության
հանգուցային փուլերի, նրանց բնորոշ կարևորագույն արժեքների, վերջիններիս գաղափարական
բովանդակության մեջ քրիստոնեության ազդեցության ունեցած դերի շուրջ։
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 թվարկելու հայ միջնադարյան մշակույթի պատմության հիմնական հատկանիշները, բնորոշ
գծերը և առանձնահատկությունները,
նկարագրելու հայ միջնադարյան մշակույթի ձևավորման ու զարգացման պատմությունը,


(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
3. վերլուծելու միջնադարյան քրիստոնեական մշակույթի տիպաբանությունը, պաշտոնական և
ժողովրդական ենթամշակույթների տեսությունը,
4. գնահատել Հայաստանում ստեղծված ընդհանուր և էթնիկ-մշակութային արժեքները,
վերջինիս մշակութաբանական հիմնավորումներով հանդերձ,
5. համակարգել միջնադարյան հայկական մշակույթի որոշ երևույթների մեկնաբանությունը
կապելով Հայ եկեղեցու դավանաբանական և տոնածիսական նկարագրի հետ,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու հայ միջնադարյան մշակույթի պատմությունը,
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա4 Ներկայացնել հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները,
ծեսերը,
բանավոր
և
գրավոր
ժառանգությունը,
ավանդությունները,
ճարտարապետությունը, խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը:
Ա6. լուսաբանել Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և կրոնների
հետ,
Բ1. կիրառելու կրոնագիտական, աստվածաբանական, պատմագիտական, եկեղեցագիտական և
մշակութաբանական սկզբունքները մասնագիտական հիմնախնդիրներ լուծելիս,
Բ6.

տարբերակելու

հայաստանյան

կրոնական

կենտրոնները,

սրբատեղիները,

ազգային-

եկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2.Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում քննարկումներին
և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված թեմաներին:
3. Ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն`
որոշակի թեմաներով:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 4 միավոր (հետազոտական բաղադրիչով է)
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հայ միջնադարյան մշակույթի փուլերը։
Թեմա 2. Ոճական, ժանրային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների տեսություն։ Թեմա 3.
Արեքների վերլուծման մշակութաբանական և կառուցվածքաբանական մեթոդները։
Թեմա 4. Ինքնության ձևավորման մեջ մշակութային մարդու ինքնագիտակցման գործոնը։ Թեմա 5.
Էթնիկ մշակութային արժեքների ստեղծման, ընկալման և գնահատման տեսություն։
Թեմա 6. Անցյալի և արդի մշակութային գործունեությունը իբրև երկրի,

բնության

մշակութայնացում և վերամշակութայնացում։
Թեմա 7. Հայ միջնադարյան մշակութի ձեռքբերումները։
Թեմա 8. Հայ միջնադարյան մշակույթի նշանավոր գործիչները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

14. Հ. Գևորգյան, Հայ ազգային պետություն, ազգային մշակույթ, Երևան, 1997։
15. Ս. Սարգսյան, Մշակույթի տեսություն և հայ մշակույթի պատմություն, Երևան, 2004։
16. 5-18-րդ դարերի հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները, Երևան, 1976։
1. 2101/Բ15

2. Ժամանակակից համաշխարհային կրոններ

4. 5ժամ/ շաբ.

5. դաս.-3 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 4-րդ`գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3.6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
Ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ ու պատկերացումներ
ժամանակակից համաշխարհային կրոնների (բուդդայականություն, քրիստոնեություն, իսլամ)
դավանաբանական, պաշտամունքային առանձնահատկությունների, տոնածիսական համակարգի,
աշխարհայացքային, բարոյափիլիսոփայական յուրահատուկ պատկերացումների, ըմբռնումների և
արդի վիճակի վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 թվարկելու համաշխարհային կրոնների հիմնական հատկանիշները, բնորոշ գծերը և
առանձնահատկությունները,

 նկարագրելու համաշխարհային կրոններ ձևավորման ու զարգացման պատմությունը,
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
6. վերլուծելու
արևելյանհամաշխարհային
կրոններիպաշտամունքայինհամակարգերը

և

աշխարհայացքայինպատկերացումները,

7. համեմատելու քրիստոնեության և իսլամի դավանաբանությունը, պաշտամունքը, հիմնական
ուղղությունները,
8. բացահայտելու և վերլուծելու համաշխարհային կրոնների աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային և դավանաբանական առանձնահատկությունները,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելու համաշխարհային կրոնները,
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կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. հիմնավորելու ՀՀ-ում կրոնական զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը,
Ա7. ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսությունները,
մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է սեմինար
պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2-րդ
հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բուդդայականության առաջացման պատմական և գաղափարական նախադրյալները:
Բուդդան՝ իրական և առասպելական:
2.
Բուդդայական
սրբազան
տեքստերը.
«Չորսազնիվ
ճշմարտությունների»մասինԲուդդայիուսմունքը։
3. Քրիստոնեության առաջացման պատմական միջավայրը: Հիսուս Քրիստոսի կյանքն ու գործը։
Քրիստոնեական եկեղեցու կազմավորումը և վերածումը պետականի։ Քրիստոնեության դավանաբանությունը և պաշտամունքը։
4. Աստվածաշունչ։
5. Եկեղեցական ավանդություններ։ Տիեզերական և տեղական ժողովներ։ Խորհուրդները,
ծիսապաշտամունքային համակարգը: Ավտոկեֆալ և ավտոնոմ եկեղեցիներ:
6.
Կաթոլիկություն.
Կաթոլիկության
դավանաբանական,
պաշտամունքային
և
կազմակերպչական
առանձնահատկությունները:
Կաթոլիկ
եկեղեցու
խորհուրդները,
ծիսապաշտամունքային համակարգը: Պապական ինստիտուտը: Վատիկան: Բողոքականություն։
7. Իսլամի առաջացման պատմական և մշակութային նախադրյալները: Մուհամեդի կյանքը և
գործունեությունը: Վաղ իսլամի ռազմաքաղաքական պատմությունը։ Ղուրանը որպես Իսլամի Ս.
Գիրք։
8. Իսլամն արդի աշխարհում։ Իսլամի քաղաքականացումը և կրոնաքաղաքական հոսանքները։
Իսլամականացում և նրա դրսևորման ձևերը։ Իսլամական ֆունդամենտալիզմ և նրա քաղաքական
դրսևորումները։ Իսլամի տարածման միտումներն արդի աշխարհում։ Իսլամի և քրիստոնեության
համեմատականը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Август Мюллер, История ислама, М. 2014.
Альбедиль М. Ф. Буддизм: религия без бога, СПб. 2013.
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2, М. 2007.
Всемирнаяэнциклопедия: Мифология, Мн. 2004.
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5. Карамазов, В. Д. Всеобщая история религий мира, СПб. 2011.
6. Матвеев К.П. История ислама, М. 2005.
7. Религиоведение (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб. 2012.
8. Encyclopedia of religion, Thomson Gale, 2005.
9. Рашкова Р.Т. Католицизм,СПб. 2007.
10. Ревуненкова Н. Протестантизм, СПб. 2007.
2. Հայաստանի թանգարանները

1.2104/Բ16

3. 5 կրեդիտ

4. 5 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-3 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7.Եզրափակիչ գնահատմամբ

8.Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնել Հայաստանը որպես միջազգային զբոսաշրջության շուկայում հետաքրքրություն և
մրցակցություն առաջացնող

ինքնատիպ, դինամիկ զարգացող ու փոփոխվող սոցիալ-

մշակութային միջավայր,


ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են
Հայաստանի թանգարանները զբոսաշրջիկներին

պատշաՃ մակարդակով ներկայացնելու

համար,



ծանոթացնել ՀՀ-ում գործող թանգարանային համակարգին:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն





վերարտադրել
թանգարանային
առարկայի
ֆիզիկական
ու
իրավական
պաշտպանությանը:
Որոշել էքսկուրսիայի կազմակերպման ձևը,երթուղին և բովանդակությունը:
Գործնականում կիրառել միջազգային և ՀՀ մշակութային ու թանգարանային
օրենսդրությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Տիրապետել արհեստավարժ զբոսավարի հմուտություններին:
 մասնագիտորեն լուսաբանելու այս կամ այն թանգարանին

վերաբերող

տեղեկատվությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կատարելու հետազոտական ինքնուրույն աշխատանք,



վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական / մասնագիտական տեղեկատվությունը,
 առաջադրելու մասնագիտական նպատակների իրականացման օպտիմալ եղանակներ և
միջոցներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. հիմնավորելու ՀՀ-ում կրոնական զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը,
Ա7. ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թանգարանների տեսակների վերլուծություն, համեմատություն` քննարկումների միջոցով,
ինչպես նաև բանավեճի կազմակերպում տարբեր թանգարանների վերաբերյալ
տեղեկատվության տարբեր կերպ մատուցելու վերաբերյալ,
2. տեսա-լսողական միջոցների կիրառում,
3. ինքնուրույն հետազոտություն՝ որոշակի թեմաների շուրջ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 4 միավոր (հետազոտական բաղադրիչով է)առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Թանգարանագիտության առարկան, կառուցվածքը, մեթոդները, լեզուն և գործառույթները:
Թանգարան հասկացությունը, թանգարանի կառուցվածքը, սոցիալական գործառույթները:



Թանգարանային գործի պատմությունը Հայաստանում՝ Վանի թագավորությունից մինչև
XXդ.:



Թանգարանային միջազգային և ազգային կազմակերպություննրի ձևավորումը XX.դ.:
Միջազգային և ազգային թանգարանային օրենսդրության առաջացումն ու զարգացումը
XXդ.:




ՀՀ մշակութային օրենսդրությունը: ՀՀ թանգարանային օրենսդրությունը:
Թանգարանային

գործունեության

հիմնական

ուղղությունները:

Գիտաֆոնդային

աշխատանք, ֆոնդերի համալրում:



Թանգարանների

գիտահետազոտական

աշխատանքները:

Ատրիբուցիա

և

ինտերպրետացիա: Թանգարանային հաղորդակցություն: Էքսկուրսիա: Էքսկուրսիայի
բաղադրիչները, ձևերը:



Թանգարանների էքսպոզիցիոն աշխատանքները: Էքսպոզիցիոն աշխատանքի տեսություն:
Հիմնական հասկացությունները:



Էքսպոզիցիայի ստեղծման սկզբունքները և մեթոդները: Գիտաօժանդակ միջոցներ:
Էքսպոզիցիոն սարքավորումներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
a. Թանգարանային մենեջմենթ և մարքեթինգ, Հ. Պիկիչյան, Մ. Հարոյան, Ա. Գրիգորյան,
Երևան, 2006
b. Երևանի պատմություն, Թ. Հակոբյան, Երևան, 1963
c. Հին և նոր Երևան, Գ. Օրբելյան, Երևան, 2010
d. Իմ Երևան, Գ. Զաքոյան, Երևան, 2002
e. Երևան 20-րդ դար, 2-րդ հրատարակություն, Երևան, 2017
f. Երևան ամսագիր, N37, Երևան, 2016
g. Զբոսաշրջության զարգացման արդի վիճակն ու հեռանկարները Երևան քաղաքում, Գ. Օ
րբելյան, Թանգարանագիտական հանդես <Թանգարան>, Երևան, 2011
h. ШляхтинаЛ М Фокин С В Основы музейного дела СПб 2000
1. 2101/Բ17

2. Հայոց հեթանոսական կրոնը և սրբավայրերը

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ

6. 7-րդ`աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3.4 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
Ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ ու պատկերացումներ Հայոց
հեթանոսական

կրոնի

կոնադիցաբանական

աշխարհայացքային

պատկերացումների,

տոնածիսական համակարգի և հնագույն հեթանոսական սրբավայրերի վերաաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 թվարկել հայոց դիցաբանության հին և նոր շերտերի հիմնական հատկանիշները, բնորոշ գծերը



և առանձնահատկությունները,
նկարագրելհայոց հեթանոսական կրոնի ձևավորման
ներկայացնելու հեթանոսական սրբավայրերը,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
9. վերլուծելհայոց

ու

զարգացման

պատմությունը,

դիցաբանությանկրոնապաշտամունքայինև

աշխարհայացքայինպատկերացումները,
10. համեմատել հայց դիցաբանությունը հարևան ժողովուրդների դիցաբանական համակարգերի
հետ,
11. բացահայտել և վերլուծելու հայոց հեթանոսական կրոնի աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային և էթնոկրոնական առանձնահատկությունները,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորել հայոց հեթանոսական կրոնը,
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծել հայոց դիցաբանությանը վերաբերող փաստերը և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. հիմնավորելու ՀՀ-ում կրոնական զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը,
Ա7. ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսությունները,
մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է սեմինար
պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2-րդ
հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանում տարածված վաղ հավատալիքները։ Դրանց արտացոլումը ժայռապատկերներում, նյութական մշակույթի պեղածոնմուշներում, ժողովրդականբանահյուսության և ավանդություններիմեջ։ Հայ և օտար հեղինակների հիշատակությունները։ Տարրապաշտություն։ Կենդանապաշտություն: Ոգեպաշտություն։ Նախնիների պաշտամունք։ Կախարդանք և ծիսական գործողություն։ Զոհաբերություններ։ Վաղշրջանիհայոցդիցարանը։ Հայկ։ Արամ։ Տորք Անգեղ։ Արա Գեղեցիկ։
Վանիթագավորությանդիցարանը։ Հայոց նորշրջանիազգայինդիցարանը և նրա առանձնահատկությունները։ Արամազդ։ Անահիտը։ Վահագնի և Աստղիկի պաշտամունքը, պաշտամունքային
կենտրոնները և ժողովրդական ավանդությունները։ Ձկնակերպկոթողները։ Միհրի (Մհեր) պաշտամունքի առանձնահատկությունները և դրսևորումները։ Նանե, Տիր, Ամանոր և Վանատուր
աստվածությունների պաշտամունքը։ Հանդերձյալ աշխարհի պաշտամունքը։ Սանդարամետ։ Հայոց
դիցաբանական պատկերացումների կառուցվածքային համակարգի արտացոլումը հայ ժողովրդա351

կան էպոսում։ Հայ հեթանոսության պաշտամունքային կենտրոնները, քրմական դասը և տոնածիսական համակարգը։ Հայաստանի հեթանոսական սրբավայրերը: Հայոց հեթանոսական կրոնի և
քրիստոնեության փոխառնչությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Բարսեղյան Պ. Ա., Վաղ հավատալիքներն ու դիցաբանությունը Հայաստանում, Երևան, 2015:
2. Ալիշան Ղ., Հայոց հին հավատքը կամ հեթանոսական կրոնը, Երևան, 2002:
3. Աբեղյան Մ., «Վիշապներ» կոչված կոթողներն իբրև Աստղիկ-Դերկետո դիցուհու արձաններ /
Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Է, Երևան, 1975:

4. Всемирнаяэнциклопедия: Мифология, Мн. 2004.
2. Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա
1. 1005/Բ18
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 1 ժամ, գործ.- 1 ժամ
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ խորացված և համակարգված գիտելիքներ
ծառայությունների ոլորտի էության, կառուցվածքի և գործառման օրինաչափությունների մասին:
Առանձին ուշադրություն է հատկացվում ծառայությունների ոլորտի՝ որպես ժամանակակից
տնտեսության առաջատար ոլորտի արդի հիմնախնդիրներին և զարգացման միտումներին:
Դասընթացը ներառում է նաև ծառայությունների ոլորտի առանձին ճյուղերում կառավարման,
կազմակերպման և ֆինանսավորման հետ կապված տեսական և գործնական հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու
ծառայությունների
էությունը
և
ոլորտի
դերը
ժամանակակից
հասարակությունում,
2. դասակարգելու գործունեության տեսակները ծառայությունների ոլորտում,
3. ձևակերպելու
ծառայությունների
ոլորտի
առանձին
ճյուղերում
կառավարման,
կազմակերպման և ֆինանսավորման հետ կապված տեսական և գործնական հարցերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծելու ծառայությունների ազգային և միջազգային շուկաները,
2. գնահատելու ծառայությունների ոլորտի զարգացման միտումները,
3. բացահայտելու ոլորտի հիմնախնդիրներն ու արդյունավետ գործառման մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
12. վերլուծելու իրավիճակը և հիմնախնդիրները մակրո և միկրո մակարդակներում,
13. կիրառելու տեսական գիտելիքները գործնականում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. հիմնավորելու ՀՀ-ում կրոնական զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը,
Ա7. ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. ինքնուրույն աշխատանքի կատարում և ներկայացում,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
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2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն:
Թեմա 2. Ծառայությունների ոլորտը սոցիալ-տնտեսական համակարգում: Ծառայությունների
սեկտորը ՀՀ-ում:
Թեմա 3. Ծառայության հասկացությունը: Ծառայության մատուցման տարրեը:
Թեմա 4. Ծառայությունների դասակարգումը:
Թեմա 5. Ծառայության որակ:
Թեմա 6. Ծառայությունների շուկա:
Թեմա 7. Ծառայությունների գլոբալացումը: Ծառայությունների միջազգային առևտրի ձևերը և
արգելքները:
Թեմա 8. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը ծառայությունների ոլորտում:
Թեմա 9. Պաշարների կառավարումը ծառայությունների ոլորտում:
Թեմա 10. Կրթությունը որպես սոցիալական ոլորտի ենթահամակարգ:
Թեմա 11. Առողջապահությունը որպես սոցիալական ոլորտի ենթահամակարգ:
Թեմա 12. Մշակույթի ոլորտը ազգային տնտեսության համակարգում:
Թեմա 13. Առևտուրը որպես ազգային տնտեսության ճյուղ:
Թեմա 14. Սպորտը և ֆիզիկական կուլտուրան որպես ազգային տնտեսության ճյուղ:
Թեմա 15. Զբոսաշրջություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խաչատրյան Ն., Գասպարյան Կ., Ծառայությունների էկոնոմիկա, Երևան, 2013:

2. Сфера услуг. Менеджмент. Под ред. T. Бурменко. Москва, 2017.
3. Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг. Экономика. Москва, 2008.
4. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг. СанктПетербург, 2003.

5. Шишкин С. Экономика социальной сферы. Москва, 2003.
6. Дюмулен И. Международная торговля услугами. Москва, 2003.
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2. ՀՀ առողջարանային համալիրները և հանգստի գոտիները

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ

6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 5 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնել ՀՀ առողջարանային համալրիները և հանգստի գոտիները որպես միջազգային
զբոսաշրջության շուկայում հետաքրքրություն և մրցակցություն առաջացնող

ինքնատիպ,

դինամիկ զարգացող ու փոփոխվող սոցիալ-մշակութային և առողջարանային միջավայր,


ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են ՀՀ
առողջարանային համալրիները և հանգստի գոտիները զբոսաշրջիկներին
մակարդակով ներկայացնելու համար,



ծանոթացնել ՀՀ-ում գործող առողջարանային համալրիները և հանգստի գոտիները:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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պատշաՃ



սովորեցնել զբոսաշրջիկին կամ առողջարանային հանգիստ նախընտրողին իրեն
համապատասխան առողջարանային գոտու ընտրության ձևը:
Որոշել էքսկուրսիայի կազմակերպման ձևը,երթուղին և բովանդակությունը:


բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 գործնականում իրականացնել արհեստավարժ զբոսավարի հմուտությունները:
 Լուսաբանելու այս կամ այն առողջարանային գոտու կամ հանգստի գոտու վերաբերող
տեղեկատվությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կատարելու հետազոտական ինքնուրույն աշխատանք,



վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական / մասնագիտական տեղեկատվությունը,
 առաջադրելու մասնագիտական նպատակների իրականացման օպտիմալ եղանակներ և
միջոցներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. նկարագրելու ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության երթուղիները,
Ա7. ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Առողջարանների տեսակների վերլուծություն, համեմատություն` քննարկումների միջոցով,
ինչպես նաև բանավեճի կազմակերպում տարբեր առողջարանների վերաբերյալ
տեղեկատվության տարբեր կերպ մատուցելու վերաբերյալ,
5. տեսա-լսողական միջոցների կիրառում,
6. ինքնուրույն հետազոտություն՝ որոշակի թեմաների շուրջ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ներառում
է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.




Առողջարաններ
Արզնի՝

կլիմա,

բնական

բուժիչ

գործոններ,

բուժական

ցուցումներ,

մեթոդներ,

բուժական

ցուցումներ,

մեթոդներ,

բուժական

ցուցումներ,

մեթոդներ,

ցուցումներ,

մեթոդներ,

հակացուցումներ



Ջերմուկ՝

կլիմա,

բնական

բուժիչ

գործոններ,

հակացուցումներ



Արզնի՝

կլիմա,

բնական

բուժիչ

գործոններ,

հակացուցումներ



Վանաձոր՝

կլիմա,

բնական

բուժիչ

գործոններ,

բուժական

հակացուցումներ



Հանքավան՝ կլիմա, բնական բուժիչ գործոններ, բուժական ցուցումներ, մեթոդներ,
հակացուցումներ




Առողջավայրեր՝ Արարատ, Սևան, Սյունիք, Ստեփանավան
Մանկական առողջարաններ և հանգստյան գոտիներ
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14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Զբոսաշրջության զարգացման արդի վիճակն ու հեռանկարները Երևան քաղաքում, Գ. Օ
րբելյան, Թանգարանագիտական հանդես <Թանգարան>, Երևան, 2011:
2. Գ. Աղաջանյան, Ժ. Թոփչյան, Հայաստանի առողջարանները և առողջավայրերը, Երևան,
1968:
3. Ա. Գրիգորյան, Ջերմուկ, քաղաք առողջարան և շրջակայք, Երևան, 2012:
4. Գ.Ի. Աղաջանյան, Ժ.Ս. Թոփչյան, Արզական-Աղվերան առողջարանային գոտի, Երևան,
1973 :
2. Հայ գաղթավայրերի վանքերը և եկեղեցիները (Եվրոպա,
3. 6 կրեդիտ
Ռուսաստան, Մերձավոր Արևելք)
4. 6 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-4 ժամ, գործ.-2 ժամ
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին ներկայացնել Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Մերձավոր Արևելքի երկրների
հայկական գաղթավայրերը, դրանց պատմությունը և կերտած մշակույթը,
 ծանոթացնել Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Մերձավոր Արևելքի երկրների հայկական
գաղթավայրերի սրբատեղիները,
 ներկայացնել հայկական համայնքների մշակութային փոխառնչությունները Եվրոպայի,
Ռուսաստանի, Մերձավոր Արևելքի ազգերի մշակույթների հետ,
 ծանոթացնել հայկական գաղթավայրերը վանքերի և եկեղեցիների պատմությանը,
ճարտարապետությանը, եկեղեցական արվեստին։
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 ներկայացնելու Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Մերձավոր Արևելքի երկրների հայկական




վանքերն ու եկեղեցիները, դրանց պատմությունն ու ճարտարապետությունը,
պատկերացնելու Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Մերձավոր Արևելքի երկրների հայկական
գաղթօջախների հիմնադրումը, պատմությունը,
ներկայացնելու Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Մերձավոր Արևելքի երկրների հայկական
գաղթօջախների կերտած մշակույթը և մշաթային փոխառնչությունները,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կազմելու արտագնա ուխտագնացային երթուղիներ դեպի Ռուսաստան, Եվրոպա և
Մերձավոր Արևելք,
 կիրառելու ստացած գիտելիքները տուրիզմի ոլորտում,
 ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ, ներկայացնելու հոդվածներ,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 կատարելու հետազոտական ինքնուրույն աշխատանք,



վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական / մասնագիտական տեղեկատվությունը,
 առաջադրելու մասնագիտական նպատակների իրականացման օպտիմալ եղանակներ և
միջոցներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Ա6. լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և կրոնների
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հետ,
Բ3. իրականացնելու զբոսավարական գործունեություն՝ օգտվելով տեղեկատվական զանազան
աղբյուրներից և ցուցաբերելով կազմակերպչական հմտություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 տեքստի ընթերցում, վերլուծություն, մեկնություն` քննարկումների միջոցով, բանավեճի
կազմակերպում մեկնության տարբեր տեսակետների վերաբերյալ


տեսա-լսողական միջոցների կիրառում



ինքնուրույն հետազոտություն՝ որոշակի թեմաների շուրջ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ
ընթացիկ քննությունը
բանավոր է՝ 4 միավոր (հետազոտական բաղադրիչով է)
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր:
Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Եվրոպայի հայկական գաղութների սկզբավորումը, պատմությունը
 Եվրոպական երկրների հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը,
 Հայ կաթոլիկ համայնքները Եվրոպական երկրներում,
 Ռուսաստանի հայ համայնքը և հայկական եկեղեցիները,
 Մերձավոր Արևելքի երկրների հայկական եկեղեցիները,
 Հայկական գաղթավայրերը իսլամադավան երկրներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ալպոյաճյան Ա․, Պատմություն հայ գաղթականության, ե․ 2, Կահիրե, 1955։
2. Բարխուդարյան Վ., Մոսկվայի և Պետերբուրգի հայկական գաղութների պատմություն (XVIII
դարի կես – XX դարի սկիզբ), Եր., 2010:
3. Խառատյան Ա., Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը XV–XVII դդ., Եր., 2007:
4. Միքայելյան Վ․, Ղրիմի հայկական գաղութի պատմություն, Ե․, 1964:

5. Օհանյանի Ս., Իրաքի հայ համայնքը 20-րդ դարուն, Եր., 2016:
6. Ֆիշենկճեանի Ա., Սուրիոյ Հայ համայնքի պատմութիւնը 1946–1970 թթ., Եր., 2018:
7. Григорян В. Р., История армянских колоний Украины и Польши, Ер., 1980.
Հյուրանոցային տնտեսության կառավարում
1. 2104/Բ21
3. 5 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է
ուսանողներին իրազեկել զբոսաշրջային արդյունաբերության մեջ հյուրանոցային տնտեսության
կարևորության և ծավալած գործունեության մասին, ինչպես նաև ուսումնասիրել զբոսաշրջության
տեսակները, դրանց կառավարման առանձնահատկությունները, աշխատակազմի գործառույթները և
միջազգային շուկայում զարգացման միտումները:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)



ներկայացնել հյուրանոցային սպասարկամն էությունը և կապը հյուրընկալման այլ ճյուղերի
հետ,
տարանջատել հյուրանոցային տնտեսության տարբեր բաժինների ներկայացվող
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պահանջները,
վերլուծել հյուրանոցային տնտեսության որակավորման և դասակարգման չափանիշներ,
տարբերակել հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեսակներին ներկայացվող
ճարտարապետա-ինժեներական լուծումները,
 գնահատել հյուրանոցային տնտեսությունում մատուցվող ծառայությունների համար
ձևավորվող գնային քաղաքականությունը,
 կազմակերպել ամրագրման գործընթացը հյուրանոցներում,
 համակարգել հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների աշխատակազմին ներկայացնող
պահանջները:
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 Գնահատել հյուրանոցային տնտեսության տարբեր բաժինների սպասարկման
կազմակերպման պլանավորումն ըստ հյուրանոցների տեսակների,
 Համեմատել հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների լրացուցիչ ու հիմնական
ծառայություններն ըստ առաջնահերթությունների,
 Վերլուծել հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների ծառայությունները սպասարկման
միջազգային ստանդարտների տեսանկյունից:



(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 Կատարել հյուրանոցային հաստատությունների սպասարկման արդյունքի ստեղծման
արտադրական ամբողջական շղթայի պլանավորում,
 Կիրառել առարկայի շրջանակներում ստացած գիտելիքներն ու կարողությունները
Հայաստանի հյուրանոցային տնտեսության զարգացման մեջ ներդնելու համար։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու կրոնական զբոսաշրջության ներկա վիճակը, համաշխարհային փորձը,
զարգացման հիմնական միտումները,
Ա7.

ձևակերպելու

կրոնական

զբոսաշրջությանն

առնչվող

արդիական

հիմնախնդիրները

և

առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն՝ տեսանյութի
ցուցադրմամբ, վարում է սեմինար պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված
թեմաների շուրջ:
10. ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսությունները,
մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին:
11. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետա-զոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հյուրանոցային տնտեսություն։ Հյուրանոցների ձևավորման պատմության ակնարկ
Հյուրընկալման հաստատությունների տեսակները։ Հյուրանոցային ցանցեր: Համալիր
ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվություն։ Հյուրանոցների դասակարգում և
որակավորում։ Հյուրանոցների ղեկավարման համակարգը և սպասարկող անձնակազմը
Սենյակների և հարկերի սպասարկում, համարների տեսակները։ Հյուրանոցներում ամրագրման
գործընթացը։ Հյուրանոցների անվտանգության համակարգերը, ճարտարապետական և
357

տեխնիկական լուծումները։ Զբոսաշրջային պահանջմունքները հյուրանոց ընտրելու հարցում, ՀՀ
հյուրանոցային տնտեսության ներկա վիճակը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Лесника А.Л., Мацицкого И.П., Черньшева А.В., Организация и управление гостиничным бизнесом,
Учебник, Москва, 2000г.
2. Сенин В.С., Денисенко А.В., Гостинечный бизнес, классификация гостиниц и других средств
размещения, Москва, 2007г.
2.Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В., Экономика у организации гостиничнего хозяйства, М. 2007г.
3.Медлик С., Инграм Х., Гостиничный бизнес, Москва, 2005г.
4.Шматько Л.П., Туризм и гостиничное хозяйство, Москва, ИКЦ «Март»; Ростов-на-Дону, 2003г.
5.Ляпина И.Ю., Организация и технология гостиничного обслуживания, М.«Академия», 2002г.
6.Юдина И., Секреты службы рум-сервиса, Гостиница и ресторан, Бизнес и управление, М.
2003г.
7.ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման «Հյուրանոցային տնտեսության
օբյեկտների որակավորման ընթացակարգ»:
2. ՀՀ զբոսաշրջության դեստինացիաները
1. 2104/Բ22
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. -1 ժամ, գործ. -1 ժամ
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
25. ներկաայցնել զբոսաշրջային դեստինացիայի բովանդակությունը,
26. ներկայացնել զբոսաշրջային դեստինացիայի առանձացման և կառավարման
մանրամասները,
27. ծանոթացնել դեստինացիաների կառավարման միջազգային փորձին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցել դեստինացիաների դերը զբոսաշրջության մեջ,
2. արտահայտել դեստինացիայի բաղադրիչների գործառույթները,
3. վերարտադրել զբոսաշրջային դեստինացիաների կառավարման մեթոդաբանությանը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ձևակերպել դեստինացիայի կառավարման օբյեկտը և սուբյեկտը,
5. բացատրել դեստինացիայի կառավարման գործառույթները,
6. ընտրել դեստինացիայի կառավարման ծրագիր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. վերլուծել դեստիանացիների միջոցով կառավարելու առավելությունները,
8. դասակարգել կայուն զբոսաշրջության տարածքային կառավարման համակարգը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. հիմնավորելու ՀՀ-ում կրոնական զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը,
Ա7. ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
Գ4 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության
կանոնները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն (ավանդական և ինտերակտիվ, հարց ու պատասխաններ, մտագրոհներ),
2. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ,
3. հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,
4․նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կայուն զբոսաշրջության կառավարման առանձնահատկությունները
2. Զբոսաշրջային դեստինացիաների բովանդակությունը
3. Զբոսաշրջային դեստինացիան որպես տարածք և ապրանք
4. Զբոսաշրջային դեստինացիաների առանձնացումը
5. Զբոսաշրջային դեստինացիաների կառավարման համակարգը
6. Զբոսաշրջային դեստիացիաի կառավարման մարմին
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Рябова И.А., Исмаев Д.К., Путилина С.Н. Словарь международных туристских терминов.
Москва, 2005.
2. Шубаева В.Г., Афанасенко И.Д. Маркетинг туризма, СПБ, Издательство СПБГУЭФ, 2000,
стр.15.
3. К.Купер, Д.Флетчер, Д.Гильберт, С.Ванхилл, Е. Богданов. Экономика туризма: теория и
практика, СПБ, 1998, стр. 13.
4. К.Купер, Д.Флетчер, Д.Гильберт, С.Ванхилл, Е. Богданов. Экономика туризма: теория и
практика, СПБ, 1998, стр. 108.
5. Боголюбов В. С. Экономика туризма: учебное пособие / В.С. Боголюбов, В. П.
Орловская. – М.: Академия, 2008.
2. Արևմտյան Հայաստանի վանքերն և եկեղեցիները
1. 2104/Բ23
3. 6 կրեդիտ
4. 6 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 4 ժամ, գործ.- 2 ժամ
6. 7-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է`
Ուսանողներին հաղորդել համակարգված գիտելիքներ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում եղած
եկեղեցիների և վանական համալիրների պատմության, ճարտարապետության, ձեռագրական
ժառանգության և պահպանված եկեղեցիների այսօրվա կարգավիճակի մասին։
9. Դասընթացի կրթական վերջարդյունքները՝
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել արևմտյան Հայաստանի տարածքում եղած եկեղեցիներն ու վանական
համալիրները,
կազմակերպել ճանաչողական այցերի ընթացքը և ուղին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Տարանջատել արևմտյան Հայաստանի վանքերի ու եկեղեցիների վայրերը,
վերլուծել դրանց տարբերություններն ու առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 ներկայացնել զեկուցում մասնակցել գիտաժողովներին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգելու հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Ա4 Ներկայացնել հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
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տոները,

ծեսերը,

բանավոր

և

գրավոր

ժառանգությունը,

ավանդությունները,

ճարտարապետությունը, խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը:
Ա6 Ներկայացնել Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և այլ
կրոնների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարված է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը
բանավորէ՝ 4 միավոր (հետազոտական բաղադրիչով է)
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կարսի մարզի եկեղեցիներն ու վանքերը, դրանց պատմությունն ու ճարտարապետությունը և
պահպանված եկեղեցիների այսօրվա կարգավիճակը։
Անի քաղաքի եկեղեցիները, դրանց պատմությունն ու ճարտարապետությունը, պահպանված
եկեղեցիների արդի վիճակը։
Էրզրումի նահանգի եկեղեցիներն ու վանքերը, դրանց պատմությունն ու ճարտարապետությունը և
պահպանված եկեղեցիների այսօրվա կարգավիճակը։
Վասպուրականի եկեղեցիներն ու վանքերը, դրանց պատմությունն ու ճարտարապետությունը և
պահպանված եկեղեցիների այսօրվա կարգավիճակը։
Բիթլիսի նահանգի եկեղեցիներն ու վանքերը, դրանց պատմությունն ու ճարտարապետությունը և
պահպանված եկեղեցիների այսօրվա կարգավիճակը։
Խարբերդի նահանգի եկեղեցիներն ու վանքերը, դրանց պատմությունն ու ճարտարապետությունը և
պահպանված եկեղեցիների այսօրվա կարգավիճակը։
Դիարբեքիրի նահանգի եկեղեցիներն ու վանքերը, դրանց պատմությունն ու ճարտարապետությունը
և պահպանված եկեղեցիների այսօրվա կարգավիճակը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լալայեան Ե , Վասպուրական նշանաւոր վանքեր, Թիֆլիս, 1912։
2. Կարապետյան Ս Եղեռն եղեռնից հետո, Երևան, 2016։
3. Կրպէ, Կարս քաղաք, Մոսկուա, 1893։
4. Հակոբյան Թ , Անի մայրաքաղաք, Երևան, 1988։
5. Հարությունյան Վ , Հայկական ճարտարապետության հուշարձաններ, Մոսկվա, 1951։
6. Մաթևոսյան Կ , Անի, Երևան, 1997։
7. Մնացականյան Ստ , Աղթամար, Երևան, 1983։
8. «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2002:
2. Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն
1. 0003/Բ24
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, գործ.-1 ժամ
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է
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3. 4 կրեդիտ

ուսանողներին տրամադրել հենքային գիտելիքներ աշխարհասփյուռ հայության բնակեցման
հիմնական շրջանների, թվաքանակի, ինչպես նաև դրանց ընդլայման աշխարհագրության
վերաբերյալ պատմական ժամանակաշրջանի տարբեր փուլերում: Ներկայացնել Սփյուռքի
բնակության արեալների առաջացման և զարգացման ընթացքի, տարբեր հայկական համայնքների
ժողովրդագրական պատկերի նկարագրությունը, փոխանցել առանձին հայկական համայնքների
վերաբերյալ խորքային գիտելիքներ:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Հայկական սփյուռքի աշխարհագրության ամբողջական պատկերը,
2. նկարագրել Հայկական սփյուռքի, նրա բնակության տարածաշրջանների, այլէթնիկ միջավայրի
փոխհարաբերությունները,
3. մատնանշել Հայկական սփյուռքի տարբեր համայնքների տնտեսա-աշխարհագրական
պայմանները և պատմաժողովրդագրական առանձնահատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել Հայկական սփյուռքի ձևավորման, զարգացման և համալրման փուլեր վերաբերյալ
համակարգված մոտեցումներ, վերլուծական անհրաժեշտ կարողություններ,
5. տարբերակել Հայկական սփյուռքի աշխարհագրական հիմնական կենտրոնները, դրանց վերելքի և
անկման պատճառները, համահայկական նշանակությունը,
6. վերլուծել Հայկական սփյուռքի պատմաժողովրդագրական գործընթացների զարգացումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգելու հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Ա4 Ներկայացնել հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը:
Ա6 Լուսաբանել Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և այլ
կրոնների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
2.
դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
3.
ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսությունները,
մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված թեմաներին:
4.
ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սփյուռքահայ համայնքների բնակեցման հիմնական շրջանները,
2.Սփյուեքահայ համայնքների աշխարհագրական արեալի ձևավորման և ժողովրդագրական
գործընթացների ընդհանուր բնութագիրը,
3.Մերձավոր և Միջին Արևելքի հայկական համայնքները
4.Արևմտյան Եվրոպայի հայկական համայնքները/Իտալիա, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա,
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5.Բենիլյուքսի երկրներ և Սկանդինավիա,
6.Արևելյան Եվրոպայի հայկական համայնքներ/Հունգարիա, Լեհաստան, Սլովակիա և այլն/,

7.Հայկական համայնքները Բալկանյան երկրներում/Բուլղարիա, Ռումինիա, Հունաստան և այլն/,
8. Հայկական համայնքները Հարավային Ամերիկայի երկրներում/,
9. Հայկական համայնքները Հյուսիսային Ամերիկայի երկրներում,
10. ՌԴ հայկական համայնքները,
11. Հայկական համայնքները հետխորհրդային երկրներում,
12. Ասիայի և Ավստրալիայի հայկական համայնքները,
13. Սփյուռքահայ հիմնական գաղթավայրերը,
14. Հայկական Սփյուռքի աշխարհագրական արեակի և ժողովրդագրական գործընթացների
փոփոխման հնարավորություններն ու մարտահրավերները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայ սփյուռք հանրագիտարան, Եր., 2003:
2. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն /համառոտ ակնարկ/, Եր․, 2004:
3. Եղիազարյան Ա, Անանյան Մ., Հովհաննիսյան Ա. և այլք, Հայրենիք-Սփյուռք
հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը, Եր., 2017:
4. Մատթէոսեան Վ., Հարաւային կողմն աշխարհի: Հայերը Լատին Ամերիկայի մեջ սկիզբէն
մինչեւ 1950, Անթիլիաս, 2005:
5. Ալեքսանյան Հ., Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում 1917-1941
թթ., Ե., 2014; նույնի՝ Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում, 19411991 թթ., Ե., 2016:
6. Дятлов В., Мелконян Э., АрмянскаяДиаспора: Очерки социокультурной
7. типологии, Е., 2009.:
8. Sheffer G., Diaspora politics: at home abroad. New York, 2003.
9. Migliorino N., (Re)constructing Armenia in Lebanon and Syria: EthnoCultural Diversity and the State
in the Aftermath of a Refugee Crisis, New York, Oxford, 2008.
2. Հայ եկեղեցու տոներն ու ծեսերը
1.2104/Բ25
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1 ժամ, գործ.-1 ժամ
6. 6-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է
ուսանղների մոտ ձևավորել հայ եկեղեցու ծեսի պատմության եկեղեցու տոների, ծեսերի,
խորհուրդների, նվիրապետական աստիճանների վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ և
պատկերացումներ, ծանոթացնել դրանց ուսումնասիրության մեթոդներին ու դպրոցներին:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 ներկայացնել հայ եկեղեցու ծեսի ձևավորման տեսությունը և պատմությունը,
 նկարագրել հայ եկեղեցու ծեսի պատմության ընթացքը, դրա ուսումնասիրության մեթոդները,
դպրոցներն ու կատեգորիաները:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
14. վերլուծել քրիստոնեական տարբեր եկեղեցիների

ծիսական արարողությունների
խորհուրդների բովանդակային և կատարողական առանձնահատկություններ:
15. համեմատել Հայաստանի կրոնական խճապատկերը տարբեր երկրների հետ։

և

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորել ծեսի աստվածաբանության դերը հայ եկեղեցու պատմության համատեքստում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգելու հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
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Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Ա6. լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և կրոնների
հետ:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2.
ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
3.
ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1. Հայ եկեղեցու ծեսի ձևավորումը և պատմությունը:

Թեմա2. Ի՞նչ է խորհուրդը: Ի՞նչ է ծեսը:
Թեմա3. Եկեղեցական խորհուրդները, խորհուրդների բնույթը:
Թեմա4. Ս. Պատարագ (ծագումը, ձևավորումը, մեկնությունը):
Թեմա5. Հայ եկեղեցու ժամերգությունները(ծագումը, ձևավորումը, մեկնությունը):
Թեմա6. Մյուռոնօրհնությունը:
Թեմա7. Նվիրապետական աստիճանները:
Թեմա8. Ծիսական զգեստներ և անոթներ:
Թեմա9. Աստվածպաշտական գրքեր:
Թեմա10. Հայ եկեղեցու տոները (տերունի և տաղավար):
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Հացունի` Պատմութիւն հին հայ տարազին, Վենետիկ, 1923։
2. Վ. Հացունի` Ճաշեր եւ խնճոյք հին Հայաստանի մէջ ,Վենետիկ, 1912։
3. Արշակ Տեր-Միքելյան` Հայաստանեայց առաքելական ուղղափառ սուրբ եկեղեցին և իւր սուրբ
կարգը (1897):
4. Եզնիկ վարդապետ Պետրոսյան` Ծիսագիտություն ,1992:
2.Համաշխարհային կրոնամշակութային ժառանգություն
1. 2101/Բ26
3. 6 կրեդիտ
4. 5ժամ/ շաբ.
5. դաս.-3 ժամ, գործ.-2 ժամ
6. 6-րդ`գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացինպատակնէ՝
ուսանողներիմոտձևավորելմասնագիտականպատշաճգիտելիքներուպատկերացումներ
համաշխարհային
կրոնամշակութային
ժառանգության,
եգիպտական,
միջագետքյան,
առաջավորասիական, հունական, հայկական հոգևոր-մշակութային ժառանգության, արվեստի և
մշակույթի վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
363

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 լուսաբանել առաջավորասիական, միջագետքյան և եգիպտական պաշտամունքային կոթողները,
հունական դասական մշակույթն ու արվեստը, պաշտամունքային վայրերը

 տարանջատել եգիպտական, առաջավորասիական, հունական, հայկական
կրոնական, գաղափարական, ճարտարապետական և այլ առանձնահատկությունները,

կոթողների

 դասակարգել համաշխարհային կրոնամշակութային ժառանգության զարգացման փուլերը,
տարբեր կրոնների և մշակույքների փոխառնչությունները, սինկրետիզմի երևույթները:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կիրառել հմտությունները նշանավոր կրոնական հուշարանների լուսաբանման ժամանակ,
 համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների և ժողովուրդների կրոնական մշակույթը,
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորել համամարդկային արժեք հանդիսացող տարբեր կրոնների հոգևոր-մշակութային
ժառանգութունը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. դասակարգելու հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները,

ծեսերը,

բանավոր

և

գրավոր

ժառանգությունը,

ավանդությունները,

ճարտարապետությունը, խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Ա6. լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և կրոնների
հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ։

2. ուսանողները

լսարանում

քննարկումներին

և

ունկնդրում

պատասխանում

են

սեմինար

դասախոսությունները,
պարապմունքներին

մասնակցում
հանձնարարված

թեմաներին։

3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի բանավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 4
միավորով (հետազոտական բաղադրիչով է): Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է սեմինար
պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2-րդ
հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Պաշտամունքային առաջին կոթողները Առաջավոր Ասիայում, Միջագետքում, Եգիպտոսում։ 2․
Կանոնական ճարտարապետական կոթողները, զիկուրատներ և բուրգեր։ 3․ Մաստաբների
արվեստը հնագույն քաղաքակրթական շերտում։ 4․ Հունական դասական ճարտարապետությունը և
նրա

հիմնական

3

օրդենները

(հոնիական,

կորնթական,
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դորիական)։

5․

Հունական

քանդակագործության

զարգացման

փուլերը

(Ֆիդիաս,

Սկոպաս,

Կալիկրատես,

Զևքսիս,

Ագեսաբնդեր)։ 6․ Աստվածների տաճարները Հռոմում (Յանուս, Յուպիտեր, Մարս, Քիբելա, Վեստա)։
7․ Բնության վայրերը որպես պաշտամունքային օջախներ՝ միստերիաներ (Լեսբոս, Լեմնոս, Կրետե,
Իլիրիա)։ 8․ Պաշտամունքային պուրակները և կոթողները գերման ժողովրդների մեջ։ 9․ Վաղ
քրիստոնեական

տաճարները

և

նրանց

աղերսները

նախորդող՝

հելլենահռոմեական

ճարտարապետության մեջ։ 10․Գառնու տաճարը որպես առաջին դարի բացառիկ պահպանված
կոթող։ Եռբաժանումը Գառնու տաճարի սիմվոլների մեջ, նրա հետքերը ժամանակաշրջանի
կոթողներում։ 11. Երկթեք տանիքով վաղ քրիստոնեական տաճարները Հայաստանում, նրանց
աստիճանական էվոլյուցիան դեպի կենտրոնագմբեթ եկեղեցիներ։ 12. Կենտրոնագմբեթ հորինվածքի
հայկական ճարտարապետական առանձնահատկությունները։ Կամարներ, թմբուկ, տրոհվող
սյուներ, բեմ,

խորանավոր բեկվող հակասեյսմիկ պատեր։ 13. Կենտրոնագմբեթ հորինվածքի

կրոնագաղափարաբանական
առանձնահատկությունները

ինքնությունը։
Անի

14.

մայրաքաղաքում։

Եկեղեցական

Կլոր,

շրջանաձև

շինարարության
հորինվածք

ունեցող

եկեղեցիների ճարտարապետական առանձնահատկությունները (Լուսավորչի եկեղեցի Գառնիում,
Զվարթնոց, Հովվի եկեղեցի Անիում)։ 18-19-րդ դարի հայ եկեղեցական ճարտարապետության
փոփոխությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քյուրքչյան Արմեն, Խաչերեան Հրայր Բազէ, Հայկական զարդարվեստ, Երևան, 2010,
2. Всемирное культурное наследие, СПб. 2015.
3. Карамазов В. Д. Всеобщая история религий мира. СПб. 2011.
2. Հայաստանի կրոնական խճապատկերը
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3. 6 կրեդիտ

4. 6 ժամ/ շաբ.

5. դաս. -4 ժամ, գործ.-2 ժամ

6. 6-րդ`գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է
ուսանողներիմոտձևավորելմասնագիտականպատշաճգիտելիքներուպատկերացումներ
Հայաստանի կրոնականխճանկարի, Հայաստանում գործող կրոնական կազմակերպությունների,
դրանց

դավանաբանական,

պաշտամունքային

և

ծիսական

առանձնահատկությունների

վերաբերյալ։
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 ներկայացնելկրոնական առկա խճապատկերը Հայաստանում,
 նկարագրելՀայաստանում
գործող
կրոնների,
կրոնական

համայնքների

զարգացմանտրամաբանությունը, առանձնահատկություններնումիտումները։

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
16. վերլուծել Հայաստանում տեղի ունեցող կրոնական գործընթացները,
17. համեմատել Հայաստանի կրոնական խճապատկերը տարբեր երկրների հետ։
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորելկրոնականարդիիրավիճակը Հայաստանում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգելու հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները,

ծեսերը,

բանավոր

և

գրավոր
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ժառանգությունը,

ավանդությունները,

ճարտարապետությունը, խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Ա6. լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու մշակութային փոխառնչություններն այլ եկեղեցիների և
կրոնների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

7. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ։

8. ուսանողները

լսարանում

քննարկումներին

և

ունկնդրում

պատասխանում

են

սեմինար

դասախոսությունները,
պարապմունքներին

մասնակցում
հանձնարարված

թեմաներին։

9. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի բանավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 4
միավորով (հետազոտական բաղադրիչով է): Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է սեմինար
պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 8. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց. 1-ին հարցը` 3, 2-րդ
հարցը` 3 և 3-րդ հարցը` 2 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնական իրավիճակի առանցքային չափորոշիչները և Հայաստանի կրոնական խճապատկերի
ընդհանուր բնութագիրը։ Հայստանում գործող ավանդական եկեղեցիները. Հայաստանյայց
Առաքելական

Սուրբ

Եկեղեցի,

Հայ

կաթողիկե

եկեղեցի:

Հայաստանի

ազգային

փոքրամասնությունների կրոնական կյանքը (եզդիներ, ասորնիներ, հույներ, ռուսներ, քրդեր):
Հայաստանում

գործող

ոչ

ավանդական

կրոնական

կազմակերպություններ:

Բողոքական

հարանվանություններ, ժամանակակից աղանդներ, «Նյու Էյջ» կրոնական արդի շարժումներ։ Կրոնի
ոլորտին առնչվող և կրոնական կյանքը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

6.
7.
8.
9.

Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքը,
ՀՀ Սահմանադրությյուն,
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 2, М. 2007.
Религиоведение (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб. 2012.
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2. Ուխտագնացային տուրերի կազմակերպում

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 3, ժամ, գործ.-1 ժամ
6. 7-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին ներկայացնել Հայաստանի հանրապետության գլխավոր ուխտավայրերը և այլ
երկրներում հայկական կարևոր սրբավայրերը,
 սովորեցնել կազմելու ուխտագնացային տուրեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և
Հայաստանից դուրս,
 ծանոթացնել հայկական խոշոր վանքերի պատմությանը և ճարտարապետությանը,
 լուսաբանել
ուխտագնացությունը
որպես
հոգևոր-բարեպաշտական
արարողություն,
ներկայացնել ուխտագնացության ընդունված օրերը հայ ժողովրդի մեջ:
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9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 կատարել գիտական աշխատանք` նվիրված հայկական ուխտավայրերին,
 ներկայացնեл հայկական վանքերի և եկեղեցիների պատմությունն ու ճարտարապետությունը,
 պատկերացնել հայկական ուխտավայրերի նշանակությունը ժողովրդական տոնածիսական
մշակույթում,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կազմել ներգնա և արտագնա ուխտագնացային երթուղիներ,
 լուսաբանել ուխտագնացությունը` որպես հոգևոր-բարեպաշտական արարողություն, դրա դերը
տուրիզմի զարգացման գործում,
կիրառել ստացած գիտելիքները տուրիզմի ոլորտում,


(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծել, համադրելու և համակարգելու գիտական / մասնագիտական տեղեկատվությունը,
 առաջադրել մասնագիտական նպատակների իրականացման օպտիմալ եղանակներ և միջոցներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա3. դասակարգելու հայոց հեթանոսական կրոնամշակութային ժառանգությունը, հուշարձանները,
կոթողները, առասպելներն ու ավանդությունները,
Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Ա5. նկարագրելու ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության երթուղիները,
Բ2. իրականացնելու զբոսաշրջային երթուղիների նախագծման և կազմակերպման աշխատանքներ՝
տեսական և գործնական գիտելիքների համադրմամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 տեքստի ընթերցում, վերլուծություն, մեկնություն` քննարկումների միջոցով, բանավեճի
կազմակերպում մեկնության տարբեր տեսակետների վերաբերյալ


տեսա-լսողական միջոցների կիրառում

 ինքնուրույն հետազոտություն՝ որոշակի թեմաների շուրջ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ներառում է
2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը ներառում
է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 զբոսավարության հիմունքներ, ուխտագնացային տուրերի կազմման սկզբունքները,
 ուխտագնացության դերը հայոց տոնածիսական մշակությում,
 ուխտագնացության շարժառիթները, նպատակները, օրերը
 Հայկական խոշոր վանքերն ու եկեղեցիները,
 Հայաստանի հանրապետության հայտնի ուխտավայրերը,
 Արևմտյան Հայաստանի, Արցախի, Ջավախքի հայկական սրբավայրերը,
 Հայկական գաղթավայրերի եկեղեցիները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մկրտչյան Ս., Հայոց տոնածիսական մշակույթը, Եր., 2016:
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2.
3.
4.
5.

Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, հեղ. խումբ, Եր., 2001:
Հայոց հին հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարան, Եր., 2001:
Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, Եր., 2002:
Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону, 2008.
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1. 2104/Բ29
4. 2 ժամ/շաբ.

3. 2 կրեդիտ

5. 15 դասախոսություն, 15 սեմինար

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7.Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել սոցիո-հումանիտար հետազոտությունների մեթոդաբանական
հայեցակարգին, հետազոտության կազմակերպման առանձնահատկություններին,
հետազոտության դիզայնի տեսակներին և հետազոտական ծրագրի ներկայացման
սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Տարբերակել գիտական հետազոտության կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և
պահանջները,
 Ուսումնասիրել պատճառահետևանքային կապերը հասարակական գիտություններում
 Եզրահանգել գիտական հետազոտությունների մեջ կիրառվող մեթոդների
առավելություններն ու թերությունները և կիրառման հնարավորությունները ըստ
հետազոտության առարկայի:
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. Կանխատեսել եւ կատարել արդյունավետ հետազոտություն:
8. Կիրառել գիտական հետազոտության որակական և քանակական մեթոդները ըստ
հետազոտության նպատակի և լսարանի առանձնահատկությունների:
9. Ընտրել եւ կիրառել գիտական հետազոտության գրագետ նախագիծ
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արժևորել և կիրառել յուրացրած մեթոդները հասարակական կյանքում առկա
իրողությունները վերլուծելու և գնահատելու համար։
2. Տարբեր մասնագիտական հանրություններին ներկայացնել հետազոտության արդյունքները՝
վերջիններին հասանելի եզրաբանության կիրառմամբ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. ցուցաբերելու անձնական պատասխանատվություն ազգի և պետության հանդեպ, հետամուտ
լինելու

ժողովրդավարական

սկզբունքների

իրագործմանը,

ազգային

և

համամարդկայյինարժեքների տարածմանը,
Գ4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը և աշխատանքային անվտանգության
կանոնները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. Դասախոսություններ, խմբային քննարկումներ
8. Գրականության վերլուծություն, աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ։
9. Լուսացուցադրություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման
վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4 միավորով:
Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր: Մասնակցությունը` 3
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միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիալական իմացության առանձնահատկությունները: Սոցիոհումանիտար գիտելիքի
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները: Հետազոտական հիմնախնդրի որոշարկման
հիմնական մարտավարությունները: Գիտական աղբյուրների վերլուծության և գիտական
գրականության ուսումնասիրման մեթոդաբանական սկզբունքները (scoping studies): Գիտական
հետազոտության հիմնական փուլերը:Պրոբլեմային իրավիճակի սահմանում և հիմնախնդրի
հրատապություն: Հետազոտության օբյեկտ և առարկա: Հետազոտության նպատակ և խնդիրներ:
Հետազոտության վարկած: Արժեքային կողմնորոշումը հասարակական գիտություններում:
Արժեքամետ սոցիալական գիտության հայեցակարգը և մեթոդաբանությունը: Հետազոտության
մեթոդների դասակարգումը: Հետազոտության դիզայն և տվյալների հավաքագրման մեթոդները:
Փաստարկման առանձնահատկությունները սոցիոհումանիտար գիտելիքի համակարգում:
Հետազոտության արդյունքների տեսականացման ռազմավարությունները: Հետազոտության
արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանություն:
Հետազոտության կազմակերպման և արդյունքների ներդրման շրջապտույտը: Գիտական
հետազոտության հաջողակ նախագիծ պատրաստելու և ներկայացնելու հիմնական
սկզբունքները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
17. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук В кн.: Бахтин М.М. Эстетика словесного
творчества. М.: Искусство, 1979. С.361- 373, 409-412.
18. Перлов А.М. История науки. Введение в методологию гуманитарного знания. – М.: РГГУ,
2007
19. Ted Benton, Ian Craib., Philosophy of social science, Palgrave, 2001
20. John Gerring, Social science methodology, Cambridge University Press, 2012
21. Adam Przeworski, Frank Salomon, The art of writing proposals, SSRC 1995
22. Bent Flyvbjerg, Making social science matter, 2001
23. Levac D, Colquhoun H, O’Brien K (2010) Scoping studies: enhancing the methodology.
Implementation Science, 5:69
24. Davis K, Drey N, Gould D (2009) What are scoping studies? A review of the nursing literature. Int
J Nurs Stud, 46: 1386-1400

1. 1104/Բ30

2. Հայաստանի հնավայրերը և նրանց գտածոները

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-1 ժամ, գործ.-1 ժամ

6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 կրեդիտ

8. դասընթացի նպատակն է
ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ ու պատկերացումներ
Հայաստանի հուշարձանների և հնավայրերի, ճարտարապետության զարգացման հիմնական
ուղիների, հիմնական պատմա-ճարտարապետական և հնագիտական հուշարձանների վերաբերյալ:
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 լուսաբանել հնավայրերի և հուշարձանների պատմաաշխարհագրական միջավայրը,
 թվարկել հնագիտական և պատմա-ճարտարապետական հուշարձանները,
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 համեմատել հնագիտական և պատմա-ճարտարապետական հուշարձանների կառուցողական
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և ոճային առանձնահատկությունները,

 համեմատելու և համադրելու ճարտարապետական դպրոցների առանձնահատկությունները,
 թվագրելու հնագիտական և պատմա-ճարտարապետական հուշարձանները,
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծել հայ արվեստը և ճարտարապետությունը,
 քննարկել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 հիմնավորել փաստեր և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Բ6.

տարբերակելու

հայաստանյան

կրոնական

կենտրոնները,

սրբատեղիները,

ազգային-

եկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ1. օգտվելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

և

հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

10. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար
պարապմունք, անց կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:

11. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում քննարկումներին
և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված թեմաներին:

12. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն`
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հնագիտական

հուշարձանների

առանձնահատկությունները:

հիմնական

Հայաստանի

տիպերը

պատմական

և

դրանց

նկարագրման

աշխարհագրության

ուրվագծերը:

Հայաստանի բրոնզ-երկաթեդարյան ժամանակաշրջանի պարբերացումը և ժամանակագրումը,
առանձին փուլերի հատկանշական գծերը: Հայաստանի հնագույն հնագիտական հուշարձանները և
հնավայրերը.

բնակատեղիներ,

դամբարանադաշտեր

(Շենգավիթ,

Կարմիր

Բլուրի

նախաուրարտական բնակավայր, Կարմիր Բերդ, Լճաշեն, Շամիրամ, Զորաց քարեր): Փոքրածավալ
ճարտարապետության օբյեկտները (վիշապներ, մենհիրներ, մարդակերպ արձաններ)՝ Շամիրամ,
Հարժիս, Այգեշատ: Վանի թագավորության հիմնական հուշարձանները: Բրոնզ-երկաթեդարյան
ժամանակաշրջանի

կրոնական

ճարտարապետությունը

(Մոխրաբլուր,

Ագարակ,

Մեծամոր,

Գեղարոտ, Դվին): Ուրարտուի ճարտարապետության և հնագիտության հիմնական ուրվագծերը:
Էրեբունի, Թեյշեբաինի, Արգիշտիխինիլի: Ուրարտուի կրոնական արտարապետությունը և
տաճարների հիմնական տիպերը: Անտիկ շրջանի հանգուցային հուշարձանները. Գառնի,
Արտաշատ:

Հոգևոր

կառույցները

(Գառնի,

Հողմիկ):

Անտիկ

և

վաղ

միջանադարյան

Վաղարշապատը: Վաղ միջնադարյան քաղաքաշինության հիմնական առանձնահատկությունները.
Դվին:

Քաղաքացիական

կառույցները.

Եկեղեցաշինության հիմնական

պալատաշինույուն

ուղղությունները:

Վաղ
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(Դվին,

Առուճ,

Զվարթնոց):

միջնադարյան որմնանկարչությունը:

Դամբարանները և դրանց ճարտարապետությունը: Փորածավալ ճարտարապետության օբյեկտներ.
քառակող կոթողներ, հուշասյուներ: Մայր Տաճարը: Բագրատունյաց շրջանի ճարտարապետության
հիմնական

գծերը:

Վանական

համալիրների

ճարտարապետությունը:

Ճարտարապետական

դպրոցների ձևավորումը (Սյունիք, Վասպուրական, Գուգարք, Շիրակ): Զաքարյանների շրջանի
ճարտարապետությունը: Խաչքարային արվեստը: Վիմափոր հուշարձաններ (Գեղարդ): Վանական
համալիրների ճարտարապետությունը: Երևանի միջնադարյան հուշարձանները: Ուշ միջնադարյան
համալիրները (Կարբի, Փարպի, Մուղնի):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ. Ավետիսյան, Ա. Բոբոխյան, Ուրարտուի հնագիտություն, Երևան 2010
2. Օ. Խնկիկյան, Հայաստանի հնագիտություն, Երևան 2009
3. Հայկական ճարտարապետության պատմություն, հ. 1-3,Երևան 1996, 2001, 2004
4. Վ. Հարությունյան, Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Երևան, 1992
5. Հ.

Պետրոսյան,

Խաչքար.

ծագումը,

գործառույթը,

պատկերագրությունը,

իմաստաբանությունը, Ե., 2008
6. Կ. Ղաֆադարյան, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, հ. 1-2, Երևան 1952, 1982շ
7. Կ. Ղաֆադարյան, Երևան. միջնադարյան հուշարձանները, Երևան 1975
8. Հ. Մարտիրոսյան, Ուշ միջնադարյան բնակատեղիներն ու դամբարանները, Երևան
1969
9. Ա. Քալանթար, Հայաստան. քարե դարից միջնադար, Երևան, 2007
10. Գ. Սարգսյան, Արցախի վանքերը, Երևան, 2018
11. Н. Токарский Архитектура Армении IV-XIV вв, Ереван, 1961
12. P. Donapetian, J.-M. Thiery, Armenian Art, New York, 1989
A. Kalantaryan, G. Karakhanyan, H. Melkonyan, H. Petrosyan, N. Hakobyan, F. Babayan, A. Zhamkochyan,
K. Navasardyan, A. Hayrapetyan, Armenia in the Cultural Context of East and West, Yerevan, 2009:

2. Հայ եկեղեցական ճարտարապետություն
1. 2104/Բ31
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս – 3 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6. 7-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է.
Ուսանողների մոտ ձևավորել հայ եկեղեցական ճարտարապետության և եկեղեցիների ներքին
կառուցվածքի մասին գիտելիքներ և պատկերացումներ
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)




սահմանել
եկեղեցիների
կառուցվածքի
և
խորհրդաբանության,
եկեղեցական
ճարտարապետական մասերի տերմինաբանության համատեքստում,
նկարագրել հայկական եկեղեցիների տիպերն ու պատմական զարգացումները
ներկայացնել հայկական եկեղեցական կոթողներն ու դրանց ազդեցությունը համանման
տիպի այլ եկեղեցիների դեպքում

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)




վերլուծել
հայկական
եկեղեցիների
խորհրդաբանությունը
և
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները
ներկայացնել հայկական եկեղեցիների կառուցվածքը հայկական քրիստոնեական
դավանանքից բխող ծիսա-պաշտամունքային համալիրի ներքո,
համեմատել հայկական եկեղեցիները այլ քրիստոնեական ժողովուրդների համանման
կառույցների հետ,
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տարբերակել հայ քաղկեդոնական
առանձնահատկությունները:

և

հայ

առաքելական

եկեղեցիների

տեսքը

և

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)



Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
վերլուծելու փաստերը և կատարել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավոևում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6.

տարբերակելու

հայաստանյան

կրոնական

կենտրոնները,

սրբատեղիները,

ազգային-

եկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ1. օգտվելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային

գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

և

հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ։
2. Դասախոսությունն անց է կացվում ինտերակտիվ մեթոդով, անրաժեշտության դեպքում
օգտագործելով դիդակտիկ նյութեր։
3. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները, մասնակցում
քննարկումներին և պատասխանում սեմինար պարապմունքներին հանձնարարված
թեմաներին։
4. Ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ քրիստոնեկան ծիսական կառույցների տիպաբանություն։ Հայկական եկեղեցիների
խորհրդաբանությունն ըստ Ս. Հովհան Օձնեցու։ Հայկական եկեղեցիների հիմնարկեքը և կառուցումը
ըստ Հովհան Մանդակունի հայրապետի, Ս. Հովհան Օձնեցու և Ս. Ստեփանոս Սյունյաց
եպիսկոպոսի։ Եկեղեցիների հիմնական տիպերը։ Վաղքրիստոնեական եկեղեցիների տիպը. բազիլիկ
միանավ և եռանավ եկեղեցիներ, գմբեթավոր բազիլիկներ։ Խաչաձև հիմքով եկեղեցիները՝ փոքր և
մեծ։ Գավիթի և զանգակատան առաջացումը։ Վանքեր։ Մատուռներ։ 19-րդ դարի բազիլիկ
եկեղեցիները։ Հայկական եկեղեցական կոթողները և դրանցից առաջացած տիպերը.
զվարթնոցատիպ, ավանատիպ, հռիփսիմեատիպ և այլն եկեղեցիները։ Հայ անվանի
ճարտարապետները, նրանց ճարտարապետական նորարարությունները։ Ճարտարապետական
դպրոցները։ Հայ ճարտարապտության ազդեցությունը եվրոպական և ռուսական եկեղեցաշինության
համատեքստում։ Եկեղեցին որպես ճարտարապետական, ծիսական և պատկերագրական
ընդհանրություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սահակ վրդ. Ամատունի, Ժամակարգութեան մեկնութիւն ընդարձակ և համառօտ Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի և նորին Պատճառ հիմնարկութեան սրբոյ եկեղեցւոյ, Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածին, 1917։
2. Թորամանյան Թ. Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության, 2 հատոր, Երևան,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2013։
Якобсон А. Л. Очерк истории зодчества Армении V—XVII веков, Москва-Ленинград, 1950.
Токарский Н. М. Архитектура Армении IV-XIV вв., Ереван, 1961.
Հարությունյան Վ. Հայկական ճարտարապետության պատություն, Երևան, 1992։
Մնացականյան Ս. Սյունիքի հայկական ճարտարապետության դպրոց, Երևան, 1960։
Մնացականյան Ս. Զվարթնոցն ու միատիպ կառույցներ, Երևան, 1971:
Мнацаканян С. Архитектура армянских притворов, Ереван, 1952.
Мнацаканян С. Крестово-купольные композиции Армении и Византии Y-YII вв., Ереван, 1989.
Գրիգորյան Վ. Հայաստանի վաղ միջնադարյան կենտրոնագմբեթ փոքր հուշարձանները,
Երևան, 1982։

2.Հայ Եկեղեցու աստվածաբանությունը
1. 2104/Բ32
3. 6 կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս. -4 ժամ, գործ. -2 ժամ
6. 7-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8.Դասընթացի նպատակն է.
 սովորեցնելու Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դավանանքի հիմնական
դրույթներն
ու
Հավատո
հանգանակները՝
ընդգծելով
աստվածաբանական
հրամանակարգերի
ընդհանրությունները
քույր
եկեղեցիների
դավանանքային
համեմատական զուգահեռի միջոցով,
 նկարագրելու առաքելական, ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական եկեղեցիների
վարդապետական աստվածաբանության հիմնարար սկզբունքները, քրիստոնեական
վաղ շրջանի եկեղեցական հայրերի աստվածաբանական տեսակետները,
 ներկայացնելու Հայոց եկեղեցու կողմից ընդունված դավանաբանական բնույթի
աշխատությունները, Հայոց և Ընդհանրական եկեղեցու հայրերի գրական
ժառանգությունը,
 ծանոթացնելու տիեզերական և տեղական ժողովների դավանաբանական որոշումներին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել հայոց եկեղեցական դավանանքի պատմության զարգացման ընթացքը,



հիմնավորել
հայ
աստվածաբանական
առանձնահատկություններին:

բնագրերին

և

դրանց

բովանդակային

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




վերլուծել Հայոց եկեղեցու աստվածաբանական դրույթները,
կիրառել Հայոց եկեղեցու դավանանքի պատմության մասին տվյալների հավաքման,
պահպանման և մշակման մեթոդները,



համակարգել աստվածաբանական բնագրերը՝ բովանդակային քննության ենթարկելով Հայոց
եկեղեցու դավանանքի պատմության էջերը,



ցուցաբերել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ, հոդվածներ ներկայացնելու, վերլուծություններ կատարելու
և լուսաբանելու առաջադրված խնդիրներն ու ուղղությունները՝ օգտագործելով
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները:

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



կիրառել
ձեռքբերված
գիտելիքներն
իր
գիտական
ուսումնասիրություններում
միջեկեղեցական տարբեր քննարկումների ժամանակ,
տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը,



արդյունավետորեն գնահատել ժամանակն ու առկա տեղեկությունները,
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ներկայացնել գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը,
տոները, ծեսերը, բանավոր և գրավոր ժառանգությունը, ավանդությունները, ճարտարապետությունը,
խաչքարային արվեստը, եկեղեցական երաժշտությունը,
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգային-եկեղեցական
արժեքները,

ավանդությունները,

սովորույթները,

հայ

ժողովրդի

կրոնամշակութային

առանձնահատկությունները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ, հանձնարարված
գրականության քննարկում, մասնակցություն արտալսարանային քննարկումների, թեզերի
կատարում և ինքնուրույն հետազոտությունների հանձնարարում,
2. գրավոր կամ բանավոր հարցումներ, բանավեճային քննարկումներ, հարց ու պատասխան,
3. դավանաբանական երկերի ընթերցում և քննարկում,
4. մասնագիտական գրականության հանձնարարում և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի
թեմաներով,
5. զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի, նախագծի հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միավորների քայլը՝ 0.5:
Ինքնուրույն աշխատանք` 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով՝
Հարցատմոսը ներառում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր: Միավորների քայլը՝ 1:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Առաջին երեք տիեզերաժողովների դավանությունը և Հայոց եկեղեցին
 Հավատո հանգանակները
 Հավատամքի հայ մեկնությունները
 Հայոց եկեղեցու դավանանքի պատմության զարգացման ընթացքը
 Հայոց եկեղեցու աստվածաբանությունը
 Հայ եկեղեցական մատենագիրները և նրանց աստվածաբանական աշխատությունները
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տեր-Միքելյան Ա., Հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, Սբ. Էջմիածին, 2007:
2. Ընտրանի հայ եկեղեցական մատենագրության, աշխատ.՝ Պ. Խաչատրյանի և Հ. Քյոսեյանի, Սբ.
Էջմիածին, 2003:
3. Աճէմեան Շահէ արք., Մեր հաւատքը. Հաւատոյ հանգանակ, Դաւանանք Հայ Եկեղեցւոյ,Ս.
Էջմիածին, 2001:
4. Պետրոսյան Եզնիկ վրդ., Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանությունը, Ս.Էջմիածին, 1996:
5. Արամյան Մեսրոպ քհն., Աշխատություններ, հտ. Բ, Երևան, 2016:
ՄԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(Կամընտրական 1)
2. Թուրքերեն - 1
1. 1803/Բ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
28. սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն,
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29. ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ,
30. զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնել թուրքերենի հնչյունական համակարգը,



սահմանել թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




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

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգայինեկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

10.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

11.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

12.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.
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որպես

2. Չինարեն - 1
1.1205/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ստացած գիտելիքների հիման վրա զարգացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր
և գրավոր խոսքի հմտությունները,
 Չինարենից հայերեն և հայերենից չինարեն թարգմանության մասնագիտական կարողությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Սա համարվում է ողջ ուսումնական գործընթացի այն հիմանական փուլը, երբ ուսանողը
պետք է մասնագիտական ուղղվածություն ստանա և անթերի հաղորդակցվել կարողանա
չինարենով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Տիրապետի մոտ 3500 բառային ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավորի`
դրանք օգտագործելով հաղորդակցության ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը):



Թեմաները ողջ դասավանդման գործընթացում հիմնականում պետք է լինեն մասնագիտական` դիվանագիտական ուղվածության:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Մասնագիտացված այս դասընթացը նպատակ է հետապնդում կատարելագործել թարգմանչական հմտությունները՝ ներառելով երկկողմ ու համաժամանակյա թարգմանչական տարրերը: Նախատեսվում է ծանոթացում լեզվի տեսության հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգայինեկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. չինարեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
Չափանիշները՝
- Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
- Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

9. Մասնագիտական տեքստեր, բառապաշար
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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3.

Новый практический курс китайского языка, Пекин 2013, том 3, 4:

2. Պարսկերեն -1
1. 1801/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. դասընթացի նպատակն է
սովորեցնել ուսանողներին ժամանակակից պարսկերենով գրել և կարդալ, ներկայացնել
ժամանակակից պարսկերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները, սովորեցնել
պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգերը, հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից լեզվի
քերականությունից, ձևավորել պարսկերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ,
զարգացնել հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից հայերեն տարրական բարդության տեքստեր
թարգմանելու տեխնիկան։
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)


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

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)


վերարտադրել պարսկերեն պարզ նախադասություններ, թարգմանելու պարսկերենից հայերեն և
հայերենից պարսկերեն պարզ տեքստեր,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 արժևորել պարսկերենի իմացության կարևորությունը մասնագիտական ոլորտում
կիրառելու ձեռք բերված նախնական գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծել պարսկերենի լեզվական առանձնահատկությունները հայերենի կամ հունարենի
հետ համեմատության մեջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգայինեկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. պարսկերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն,
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում, քերականական և բառապաշարային
առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տառուսուցում, տառակապակցում, պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգը՝ կարճ և երկար
ձայնավորներ: Նախադասության կառուցվածքը, տեսակները, խոսքի մասերը պարսկերենում:
Անվանական ստորոգյալի կազմությունը, բայը պարսկերենում, ներկա և անցյալ ժամանակի
օժանդակ բայերը: Հոլովական համակարգի արտահայտումը նախդիրների և հետդիրի օգնությամբ,
գոյականի որոշյալ և անորոշ առման քերականական կարգը: Իզաֆեթը պարսկերենում,
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գոյականական թվի քերականական կարգը: Անձնական, ցուցական և հարցական դերանուններ,
Պարսկերենի կցական անձնական
դերանունները: Բայահիմքերը պարսկերենում: Բայի
եղանակաժամանակային քերականական կարգը, սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ և
ներկա ապառնի ժամանակաձևերը: Ածականը պարսկերենում, որակական ածական,
համեմատության աստիճանները: Թվականը պարսկերենում, քանակական , դասական,
կոտորակային և բաշխական
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, Երևան,
2011:
2. Խաչատրյան Զ., Ժամանակակից պարսկերեն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 2016։
3. Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, Երևան, 1980:
4. Иванов В., Учебник персидского языка, Москва, 2015
5. Samareh Y., Āmuzeš-e zabān-e fārsi, Tehrān, 1990
ՄԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(Կամընտրական 2)
2. Թուրքերեն – 2
1. 1803/Բ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 6-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
31. սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն,

3. 4 կրեդիտ

32. խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները,
33. զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմնախնդիրները,
սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:

գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,


վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգայինեկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9.
Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից

որպես

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
10.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

11.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

12.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

2. Չինարեն - 2
1. 1205/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 6-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ճանաչել նախադասությունների հիմնական տեսակները` դրանք գործածելով անցած թեմաների շուրջ զրույցների ժամանակ:
 Ավարտել քերականական հիմնական հասկացությունների ուսումնասիրումը:
 Կատարելագործել արտասանական հմտությունները:
 Խորացնել չինարենից հայերեն և հայերենից չինարեն թարգմանության նախնական հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


թվարկել չինարեն հնչյունական, գրային և քերականական հասկացությունների օրինաչափությունները,



ներկայացնել չինարենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ






կիրառել մոտ 250-350 հերոգլիֆի ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավոր`
դրանք օգտագործելով հաղորդակցության ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը),
արտահայտել գիտելիքներ Չինաստանի, նրա աշխարհագրական դիրքի, չինական հայտնի քաղաքների, պատմական որոշ հարցերի, ներկա քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակների մասին,
տարբերակել համառոտ դիվանագիտական նոտաներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


վերարտադրել լեզվին բնորոշ առանձնահատկություները։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգայինեկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. չինարեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
Չափանիշները՝
- Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
- Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
10. Բառապաշար
11. Բայ
12. Շարահյուսություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
3. Новий практический курс китаийского языка, Пекин 2013, том 2
Պարսկերեն -2
1. 1801/Բ01
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 6-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. դասընթացի նպատակն է
սովորեցնել ուսանողներին ժամանակակից պարսկերենով գրել և կարդալ, ներկայացնել
ժամանակակից պարսկերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները, սովորեցնել
պարսկերենի հնչյունական և գրային համակարգերը, հաղորդել բազային գիտելիքներ պարսից
լեզվի քերականությունից, ձևավորել պարսկերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ,
զարգացնել հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից հայերեն տարրական բարդության տեքստեր
թարգմանելու տեխնիկան։
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)




ներկայացնել պարսկերենի քերականական կառուցվածքը,
օգնությամբ,
արտահայտել պարսկերեն պարզ տեքստեր,
ձևակերպել պարսկերեն պարզ նախադասություններ,

կարդալու,

բառարանի

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)


վերարտադրել պարսկերեն պարզ շարադրված տեքստը կամ պատմվածքը, թարգմանել
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պարսկերենից հայերեն և հայերենից պարսկերեն պարզ և ցածր միջին բարդության
տեքստեր,
ձևակերպել պարսկերենով մտքեր և որոշ պարզ տեքստեր,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)


օգտագործել
ժամանակակից
պարսկերենի
բազային
իմացությունը
հայերենի
կրոնաեկեղեցական բառապաշարի ուսումնասիրության, դրանց դրանց քննության և
հարակից այլ ոլորտներում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգայինեկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
պարսկերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն, տեքստերի և վարժությունների կազմում,
հնչյունական, ձևաբանական, բառապաշարային վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անդրարդարձ-սաստկական դերանունը պարսկերենում։ Անցյալի դերբայ։ Վաղակատար և անցյալ
վաղակատար ժամանակաձևերը պարսկերենում: Հրամայական եղանակ, անդեմ եղանակավոր
բայեր։ Պայմանական-ստորադասական եղանակ, ներկա-ապառնի (աորիստ) ժամանակաձևը
պարսկերենում։ Աորիստի կիրառությունը բարդ նախադասություններում: Հարադրավոր: Անդեմ
եղանակավորող բայեր: Պայմանական-ստորադասական եղանակի անցյալ ենթադրական
ժամանակաձև:
Անցյալ
ենթադրական
ժամանակաձևի
կիրառությունը
երկրորդական
նախադասություններում:
Ենթակայական
դերբայը
պարսկերենում,
շարահյուսական
կիրառությունը: Ապառնի դերբայ: Բայի սեռը պարսկերենում: Ներգործական սեռ: Կրավորական
սեռ: Չեզոք սեռի բայերը պարսկերենում: Պատճառական բայերը պարսկերենում: Մակբայը
պարսկերենում: Մակբայի տեսակներն ըստ իմաստի և գործածության: Շաղկապը պարսկերենում:
Գոյականակերտ
և
ածականակերտ
վերջածանցները
պարսկերենում։
Արաբական
փոխառություններ։ Արաբական բեկյալ հոգնակի։ Եղանակավոր բայեր։ Քերականացումը
պարսկերենում։ Բուն ապառնի ժամանակաձևը, կիրառման առանձնահատկությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, Երևան,
2011:
2. Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, Երևան, 1980:
3. Рубинчик Ю., Граматика совремменного персидского литературного языка, Москва, 2001.
ՄԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
(Կամընտրական 3)
1. 1803/Բ01
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Թուրքերեն – 3

3. 4 կրեդիտ
5. գործ.- 4 ժամ
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6. 7-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
34. Սովորեցնել ժամանակակից թուրքերենի ձևաբանության, շարահյուսության և
բառապաշարի հիմնական առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
35. ներկայացնել թուրքերենի քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունները,
36. ներկայացնել թուրքերենի լեզվամտածողության ընդհանուր տրամաբանությունը,
37. լուսաբանել թուրքերենի ձևաբանության և շարահյուսության բազիսային կառուցվածքը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


գործնականում իրականացնել թուրքերեն միջին բարդության տեքստեր,

գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում
 վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները,

ազգային-

եկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Բայի սեռը թուրքերենում:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի բայի խոնարհումները:
Թեմա 3՝ Թուրքերենի մի շարք հետադրություններ և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Կոտորակային թվականներ:
Թեմա 6՝Բաղադրյալ ժամանակաձևեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
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որպես

4.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1205/Բ01

2. Չինարեն - 3

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. -4 ժամ

6. 7-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝


առաջին և երկրորդ կուրսերում ստացած գիտելիքների հիման վրա զարգացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները,



չինարենից հայերեն և հայերենից չինարեն թարգմանության մասնագիտական կարողությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


արտահայտել և հաղորդակցվել կարողանա չինարենով,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


համեմատել մոտ 3500 բառային ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավորի`
դրանք օգտագործելով հաղորդակցման ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը),

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


տարանջատել թարգմանչական հմտությունները՝ ներառելով երկկողմ ու համաժամանակյա թարգմանչական տարրերը,



մեկնաբանել լեզվի տեսության։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6.

տարբերակելու

հայաստանյան կրոնական կենտրոնները,

սրբատեղիները,

ազգային-

եկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. չինարեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
Չափանիշները՝
-

Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;

-

Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութը։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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13. Մասնագիտական տեքստեր, բառապաշար
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Новый практический курс китайского языка, Пекин 2013, том 3, 4

4.

Պարսկերեն -3
3. 4 կրեդիտ
1. 1801/Բ01
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.- 4 ժամ
6. 7-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. դասընթացի նպատակն է
ամրապնդել դասընթացին նախորդած առաջին երկու կիսամյակների ընթացքում յուրացված
քերականական նյութը, հարստացնել պարսից լեզվի բառապաշարը, այդ լեզվով պարզ
հաղորդակցական հմտությունները, սովորեցնել ուսանողին կարդալ և բառարանով կարողանալ
թարգմանել միջին բարդության պարսկերեն տեքստեր, Նոր կտակարանի որոշ հատվածներ,
յուրացնել պարսկերենում կրոնագիտական և աստվածաբանական բառապաշարի ձևավորման որոշ
առանձնահատկություններ։
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)



վերլուծել ցանկացած բարդության պարսկերեն տեքստ,
կառուցել միջին բարդության պարսկերեն տեքստեր,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)



քննարկել Նոր կտակարանի պարսկերեն թարգմանության որոշ հատվածներ,
կիրառել պարսկերենի պարզ հաղորդակցության հմտությունները,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)


գործնականում իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ Նոր կտակարանի պարսերեն
թարգմանությունների լեզվական առանձնահատկությունների և դրանց քննության թեմայով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Բ6. տարբերակելու հայաստանյան կրոնական կենտրոնները, սրբատեղիները, ազգայինեկեղեցական արժեքները, ավանդությունները, սովորույթները, հայ ժողովրդի կրոնամշակութային
առանձնահատկությունները:
Գ3. հմտորեն հաղորդակցվելու մայրենի և օտար լեզուներով, ձևակերպելու և ներկայացնելու
բանավոր և գրավոր հստակ խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
պարսկերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն, տեքստերի և վարժությունների կազմում,
քերականական
և
բառապաշարային
առանձնահատկությունների
վերլուծություն
և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
ներառում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր:
Մասնակցություն 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պարսից մամուլի լեզուն: Գրական և խոսակցական ոճերի առանձնահատկությունները
պարսկերենում։ Նոր կտակարանի պարսկերեն թարգմանության լեզուն: Նոր կտակարանի
պարսկերեն թարգմանության ձևաբանական առանձնահատկությունները: Նոր կտակարանի
պարսկերեն թարգմանության բառապաշարը: Տեքստի ձևաբանական վերլուծություն՝ Նոր
կտակարանի պարսկերեն թարգմանությունից վերցված հատվածների օրինակով: Պարսկերենի
փոխառյալ և բնիկ բառաշերտի խնդիրը: Պարսկերեն բանավոր պարզ հաղորդակցության
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առանձնահատկությունները: Իրանական հեռուստատեսության լեզուն: Էվֆեմիզմը և տաբուն
պարսկերենում։ Հաճոյախոսությունը պարսկերենում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալբանդյան Գ., Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, Երևան, 1980:
2. Рубинчик Ю., Граматика совремменного персидского литературного языка, Москва, 2001.
3. Пейсиков Л., Очерки по словообразованию персидского языка, Москва, 1973.
4. Пейсиков Л., Лексикология современного персидского языка, Москва, 1975.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻՆԿԱՐԱԳՐԻՉ

1. 2104/Բ00

2. Կրոնական զբոսաշրջություն

4. 6 շաբաթ
6. 8-րդ կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ

5. 180 ժամ
7. ստուգարք

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
 Գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական
հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն աշխատելու
կարողությունները



ուսանողներին ծանոթացնել տուրիստական ընկերությունների, թանգարանների և
հյուրանոցային սպասարկման աշխատանքին, տարբեր բաժինների աշխատակիցների
պարտականություններին



ամրապնդել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և
զարգացնել ուսանողի մասնագիտական փորձառությունը մասնագիտական ոլորտում:

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. նկարագրելու մասնագիտական աշխատանքի հիմնական առանձնահատկությունները.
8. բացատրելու զբոսաշրջության ոլորտի ուսումնասիրությունների հիմնական խնդիրները<

9. ճանաչելու Հայաստանի զբոսաշրջության բոլոր կենտրոնների
առանձնահատկությունները<

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. գործնականում կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները.
8. իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանք<
9. վերլուծելու Հայաստանի զբոսաշրջային կենտրոնների առանձնահատկությունները,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



վերլուծելու և գնահատելու Հայաստանի և տարածաշրջանի զբոսաշրջային կենտրոնների
առանձնահատկությունները,



մեկնաբանելու գիտահետազոտական աշխատանքի կատարման ընթացքը.:

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնելու կրոնական զբոսաշրջության ներկա վիճակը, համաշխարհային փորձը,
զարգացման հիմնական միտումները,
Ա5. նկարագրելու ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության երթուղիները,
Ա7. ձևակերպելու կրոնական զբոսաշրջությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրները և
առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:
11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Պատմամշակութային և կրոնական բնագրերի վերլուծություն:
2.Կրոնական զբոսաշրջային կենտրոնների պատմության ուսումնասիրություն:
3. Ղեկավարի հսկողությամբ որոշ թանգարաններում և կրոնամշակութային կենտրոններում
որոշակի գործառույթների իրականացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

3. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել
ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել
պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
11. Ծանոթացում պրակտիկայի անցկացման վայրի աշխատանքային առանձնահատկություններին։
12. Կատարելիք աշխատանքի ժամանակացույցի կազմում։
13. Ըստ ժամանակացույցի անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում։
14. Վերջնարդյունքների ամփոփում :

15. Օրագրերը ներկայացվում են համապատասխան ամբիոնների ղեկավարներին և
գնահատվում:
և գնահատվում։
14. Կազմակերպությունների ցանկ.
16. Երևան քաղաքի պատմության թանգարան:
17. Աղթամար տուր Էլ-էլ-սի
18.
Քինգ-թրևլ տուրիստական գործակալություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Աստվածաբանական ֆակուլտետ
Վարդապետական աստվածաբանություն
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Վարդապետական աստվածաբանություն

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

-----

4. Շնորհվող որակավորումը

Աստվածաբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2022-2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

022102.01.6

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 մրցույթային հիմունքներիով` նախորդ
ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման
վրա,
• այս մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցույթայինհիմունքներով` տվյալ
մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին
համապատասխան:
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.

•

Պատրաստել վարդապետական աստվածաբանության որակյալ մասնագետներ՝
ստեղծելով նպաստավոր պայմաններ և խթանող մեխանիզմներ ուսումնառության,
դասավանդման և գնահատման գործընթացների էական բարելավման համար։

•

Հնարավորություն

տալ

ուսանողին

զբաղվել

գիտական

գործունեությամբ՝

տրամադրելով ժամանակակից պահանջները բավարարող ճկուն ուսումնական
ծրագրեր:

•

Պահպանել կրթական բարձր չափանիշներ և հնարավորություն տալ սովորողներին
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լիարժեք

կերպով

բացահայտել

իրենց

ներուժը

համապատասխանեցնելով

միջազգային ընդունված չափորոշիչներին:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ծրագրի ավարտին ուսանողները ձեռք կբերեն հետևյալ կարողությունները և
վերջնարդյունքները.
վերհանում:
Ա1. Ներկայացնել և հիմնավորել Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերը,
արդի վիճակը, նվիրապետական աթոռները, «Կանոնագիրք հայոց»-ը և ընդգծել
աստվածաբանական ընդհանրությունները և հարաբերությունները այլ եկեղեցիների հետ։
Ա2. Սահմանել և ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, կրոնի՝
փիլիսոփայության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, ֆենոմենոլոգիայի, կրոնական
մարդաբանության և կրոնական ներփակ հոսանքների հիմնական խնդիրները և
սկզբունքները:
Ա3. Ներկայացնել քրիստոնեական մշակույթի նշանավոր ներկայացուցիչներին ու
հմտանալ մշակութային հուշարձանների ուսումնասիրման մեջ։
Ա4. Նկարագրել Հայ աստվածաբանական մատենագրության սկզբունքները, հայ
վարդապետների և եկեղեցական հայրերի աստվածաբանական երկերը։
Ա5 Հիմնավորել «Պատճեն տոմար հայոց»-ը՝ սկզբնավորումից մինչև վերջին խմբագիրները
ու խմբագրությունները և խորացնել գիտելիքները ուսումնասիրվող տոմարական
խնդիրների վերաբերյալ:
Ա6. Բացատրել աստվածաբանության արդի հիմնախնդիրները, աղանդավորական
շարժումները Հայաստանում, աստվածաբանական հիմնարար սկզբունքների և նորմերի
կարևորության հաստատումը ներկա հասարակարգում և դրանց տարածմանը նպաստող
ուղիների մշակումը և կիրառումը։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Վերլուծել և համեմատել հայ և ընդհանրական եկեղեցիների աստվածաբանների
դավանաբանական ձևակերպումները և գրական ժառանգությունը։

Բ2. Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային
քննություններ։
Բ3. Արժևորել Հայ եկեղեցական պատմագրության աղբյուրագիտական նշանակությունը:
Բ4. Վերլուծել մատենագրական ժառանգության մեջ կիրառվող տոմարական հաշվումների
հիմնական առանձնահատկությունները, կատարել տոմարական ճիշտ հաշվարկներ։
Բ5. Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Բ6. Տարբերակել հայոց տոնացույցը, տոնածիսական համակարգը, տոնի հիմքում ընկած
աստվածաբանական խորին խորհուրդը:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ2. Վերլուծել աստվածաբանական առկա խնդիրները։
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ4. Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
Գ5. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ստուգարք.
ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման հիման
վրա:
Քննություն.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում է առավելագույն 4 միավորով: Քննական
տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի բանավոր ներկայացման կամ զեկույցի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված թեմաների: Գնահատվում է առավելագույն 4 միավորով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում էբանավոր՝ 10 միավորառավելագույնարժեքով:
Հարցատոմսըպարունակումէ 3 հարց, յուրաքանչյուրըհամապատասխանաբար 4, 3, 3
միավոր: Միավորներիքայլը1 է:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
ԵՊՀ
աստվածաբանության
ֆակուլտետի
մագիստրոսական
կրթական
ծրագրի
շրջանավարտները, ստացած գիտելիքների և հմտությունների շնորհիվ կարող են աշխատել
հետևյալ հաստատություններում (և ոչ միայն)՝
1. Հանրակրթական դպրոցներում՝ որպես «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայի
ուսուցիչներ. բակալավրիատում ստացած գիտելիքների խորացումը թույլ կտա
տիրապետելու ավելի մեծ ինֆորմացիայի և զարգացնելու դասավանդման մեթոդիկան,
2. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնում՝ որպես
կոնկրետ տարածաշրջանի պատասխանատուներ (համակարգելու և մշտադիտարկելու
վերոնշյալ առարկայի՝ տվյալ տարածաշրջանում դասավանդման որակը, անցկացնելու
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դասալսումներ, կազմակերպելու միջոցառումներ և այլն). մագիստրոսական ծրագրի հաջող
յուրացումը թույլ կտա ունենալ համալիր գիտելիքներ և հմտություններ տվյալ աշխատանքի
համակարգման համար,
3. Մայր Աթոռի Սուրբ Էջմիածնի, ինչպես նաև թեմականայլ կառույցերում.
մագիստրոսական
սույն
ծրագրի
շրջանակում
ձեռք
բերված
գիտելիքներն
աստվածաբանության ոլորտում կապահովեն համապատասխան որակավորում նշված
ոլորտում աշխատելու համար,
4. Գիտահետազոտական տարբերկառույցներում՝ ՀՀ ԳԱԱ հումանիտար ինստիտուտներ,
Մաշտոցի անվան Մատենադարան և այլն. մագիստրատուրայում նախատեսված
առարկաներին տիրապետող շրջանավարտը կունենա համապատասխան գիտելիքներ
աստվածաբանության և հայագիտության ոլորտում՝ իրականացնելու գիտահետազոտական
աշխատանքներ հումանիտար ոլորտում, մաստավորապես՝ հայագիտության մեջ,
5. Հետազոտական ինստիտուտներում և կենտրոններում՝ ըստ իրենց հետաքրքրությունների
և թեմատիկ ուղղվածության. մագիստրոսական ծրագրի յուրացումը համապատասխան
հենք կապահովի՝ զբաղվելու վերոնշյալ գործունեությամբ:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառությանգործընթացումօգտագործվումենհետևյալօժանդակռեսուրսները.
• ժամանակակից սարքավորումներով ապահովված լսարաններ,

•
•

ժամանակակից մասնագիտական գրականությամբ հագեցած հարուստ գրադարան,
հագեցած և հարուստ մասնագիտական գրականություն Աստվածաբանության
ամբիոնում,

•

հարուստ էլեկտրոնային ռեսուրսներ,

համացանցային և տեսաձայնային հարուստ ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս

Կրթական չոփորոշիչ

•

Պետական կրթական չոփորոշիչ «Աստվածաբանություն» մասնագիտությամբ,

Ծրագրային կողմնորոշիչներ
• ԵՊՀ Աստվածաբանության ամբիոնը եզակի է համաշխարհային առումով, որի
ծրագրերը կազմված են միջնադարյան համալսարանների դասավանդման
ժառանգության համաձայն, բացառությամբ՝ ընդհանուր (ոչ՝ ընդհանրական)
առարկաների, որոնց դեպքում հաշվի է առնված առաջատար համալսարանների
փորձը:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

Նոր
կրթական
ծրագրի
նպատակահարմարությունը:
ԵՊՀ

աստվածաբանության

ներմուծման
ֆակուլտետի
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անհրաժեշտությունն
աստվածաբանության

ու

ամբիոնի

մագիստարատուրայի
նոր
ծրագրը
որոշակիորեն
կնպաստի
ոչ
միայն
հայ
աստվածաբանական գիտելիքների, այլև համաքրիստոնեական գիտելիքների ստեղծմանը,
զարգացմանն
ու
փոխանցմանը,
դրանց
խորացմանը,
մասնագիտական
պատրաստվածությանը,
կրթության
որակի
ու
բովանդակության
անընդհատ
կատարելագործմանը:
Առաջարկվող
ծրագրի
ներմուծումը
հնարավորություն
կտա
լրացնելու
աստվածաբանության ոլորտում առկա մասնագետների պակասի խնդիրը և ՀՀ-ում
շարունակելու աստվածաբանական որակյալ մասնագիտական կրթությունը, որը
հայագիտության զարգացման ժամանակակից արտահայտություններից է:
Ծրագրային բարձր չափորոշիչները, ծրագրերի թարմացումն ու որակի բարձրացումը
առավել լայն հնարավորություններ կստեղծեն մեր ուսանողների համար մասնագիտական
աշխատանք ձեռք բերելու ոչ միան Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, այլև
գլոբալ աշխատաշուկայում, եվոպական երկրներում (ECTS համակարգի շրջանակներում):
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Վարդապետական աստվածաբանություն
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Ներկայացնել և հիմնավորել Հայ Առաքելական եկեղեցու
պատմության հիմնահարցերը, արդի վիճակը,
նվիրապետական աթոռները, «Կանոնագիրք հայոց»-ը և
ընդգծել աստվածաբանական ընդհանրությունները և
հարաբերությունները այլ եկեղեցիների հետ։

Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Վերլուծել և համեմատել հայ և ընդհանրական
եկեղեցիների աստվածաբանների դավանաբանական
ձևակերպումները և գրական ժառանգությունը։

Ա2

Սահմանել և ներկայացնել պատմական և տեսական
կրոնագիտության, կրոնի՝ փիլիսոփայության,
հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, ֆենոմենոլոգիայի,
կրոնական մարդաբանության և կրոնական ներփակ
հոսանքների հիմնական խնդիրները և սկզբունքները:

Բ2

Ներկայացնել քրիստոնեական մշակույթի նշանավոր
ներկայացուցիչներին ու հմտանալ մշակութային
հուշարձանների ուսումնասիրման մեջ։

Բ3

Ա3

Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը,
կատարել բնագրային քննություններ։

Արժևորել Հայ եկեղեցական պատմագրության
աղբյուրագիտական նշանակությունը:
Բ4
Վերլուծել մատենագրական ժառանգության մեջ
կիրառվող տոմարական հաշվումների հիմնական
առանձնահատկությունները, կատարել տոմարական ճիշտ
հաշվարկներ։

Ա4

Նկարագրել Հայ աստվածաբանական մատենագրության
սկզբունքները, հայ վարդապետների և եկեղեցական
393

Ա5

հայրերի աստվածաբանական երկերը։
Հիմնավորել «Պատճեն տոմար հայոց»-ը՝ սկզբնավորումից Բ5
մինչև վերջին խմբագիրները ու խմբագրությունները և
խորացնել գիտելիքները ուսումնասիրվող տոմարական
խնդիրների վերաբերյալ:

Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության
ոլորտին առնչվող հարցերում։

Ա6

Բացատրել աստվածաբանության արդի
Բ6
հիմնախնդիրները, աղանդավորական շարժումները
Հայաստանում, աստվածաբանական հիմնարար
սկզբունքների և նորմերի կարևորության հաստատումը
ներկա հասարակարգում և դրանց տարածմանը նպաստող
ուղիների մշակումը և կիրառումը։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից
Գ4
տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ2 Վերլուծել աստվածաբանական առկա խնդիրները։
Գ5

Տարբերակել հայոց տոնացույցը, տոնածիսական
համակարգը, տոնի հիմքում ընկած աստվածաբանական
խորին խորհուրդը:

Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ
ռեսուրսները։

Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
Գ3

Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։

Գ6
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

394

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում-4
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Կամընտրական առարկաները
Անգլերեն-1
Ռուսերեն-1
Գերմաներեն-1
Ֆրանսերեն-1
Կամընտրական առարկաները
Անգլերեն-2
Ռուսերեն-2
Ֆրանսերեն-2
Գերմաներեն-2
Մասնագիտական դասընթացներ
Աստվածաբանության արդի հիմնախնդիրները
Կրոնական ներփակ հոսանքները
Հայոց տոնական համակարգը
Մասնագիտական դասընթացներ (պարտադիր)
Հայոց եկեղեցին Կիլիկյան շրջանում
«Պատճեն տոմարի հայոց»-ը
Հայոց կրոնական վարքագծի սոցիալականմշակութային առանձնահատկությունները
Կրոնի ֆենոմենոլոգիա
Խորհրդապաշտական աստվածաբանություն
Աղանդավորական շարժումները Հայաստանում
Մասնագիտական դասընթացներ (կամընտրական
9/3)
«Կանոնագիրք հայոց»-ը
Կրոնը և կինը

Մոդուլի
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
թվանիշը Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 Գ6
0309/Մ01
+ + +
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

2101/Մ02
1602/ Մ03
1702/ Մ03
1604/ Մ03
1608/ Մ03
1602/ Մ04
1702/ Մ04
1608/ Մ04
1604/ Մ04
2104/ Մ01

+

+

2101/ Մ02

+

2104/ Մ03
2104/Մ01

+

+

+

+

+

2104/Մ02

+

+
+

+

2101/Մ03

+

2101/Մ04

+

+

2104/Մ05
2104/Մ06

+

2104/ Մ01

+

2101/Մ01

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
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+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

Հայ եկեղեցու դավանանք
Հայ քրիստոնեական մշակույթ
Մարդու հիմնահարցն արդի կրոններում
Հայ եկեղեցին և Սփյուռքը
Մասնագիտական դասընթացներ (կամընտրական
12/2)
Կրոնի սոցոլոգիա և հոգեբանություն
Հայ եկեղեցական պատմագրություն
Հայ աստվածաբանական մատենագրություն
Հետազոտական կառուցամաս
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Աստվածաբանական ֆակուլտետ

Վարդապետական աստվածաբանություն
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 0309/Մ01
4. 2 ժամ/15շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում-4
5. գործ.-2

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

•
•

3. 3 կրեդիտ

7. ստուգարք

ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգիօգնությամբ
սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

հենքի դերը իր մասնագիտությունում

•

ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները

•

տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր

•

HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում

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

•
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• նախագծային մեթոդ

•

համագործակցային ուսուցում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգչի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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•

ACCESS համակարգ

•

HTML լեզու

14. Հիմնականգրականությանցանկ.

• Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training Solutions,
Inc.,2015, 429 p.
• Elizabeth Castro, Bruce HYPERLINK
"http://www.barnesandnoble.com/s/%22Bruce%20Hyslop%22?Ntk=P_key_Contributor_List&N
s=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall"Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide /
Edition 8. // Peachpit Press, 2013, 576 p.

1. 2101/Մ02

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 15 դասախոսություն, 15 սեմինար

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

Ծանոթացնել սոցիո-հումանիտար հետազոտությունների մեթոդաբանական
հայեցակարգին, հետազոտության կազմակերպման առանձնահատկություններին,
հետազոտության դիզայնի տեսակներին և հետազոտական ծրագրի ներկայացման
սկզբունքներին:

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

•
•

Տարբերակել գիտական հետազոտության կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և
պահանջները,
Ուսումնասիրել պատճառահետևանքային կապերը հասարակական գիտություններում
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•

Եզրահանգել գիտական հետազոտությունների մեջ կիրառվող մեթոդների
առավելություններն ու թերությունները և կիրառման հնարավորությունները ըստ
հետազոտության առարկայի:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•
•

Կանխատեսել եւ կատարել արդյունավետ հետազոտություն:
Կիրառել գիտական հետազոտության որակական և քանակական մեթոդները ըստ
հետազոտության նպատակի և լսարանի առանձնահատկությունների:
• Ընտրել եւ կիրառել գիտական հետազոտության գրագետ նախագիծ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արժևորել և կիրառել յուրացրած մեթոդները հասարակական կյանքում առկա իրողությունները
վերլուծելու և գնահատելու համար ։
2. Տարբեր մասնագիտական հանրություններին ներկայացնել հետազոտության արդյունքները՝
վերջիններին հասանելի եզրաբանության կիրառմամբ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

•
•

Դասախոսություններ, խմբային քննարկումներ
Գրականության վերլուծություն, աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ։

•

Լուսացուցադրություններ։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք – մեթոդաբանական համապատասխան նյութերի իմացություն, հետազոտական
նախագծի լուսացուցադրություն
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Սոցիալական իմացության առանձնահատկությունները: Սոցիոհումանիտար գիտելիքի
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները: Հետազոտական հիմնախնդրի որոշարկման
հիմնական մարտավարությունները: Գիտական աղբյուրների վերլուծության և գիտական
գրականության ուսումնասիրման մեթոդաբանական սկզբունքները (scoping studies): Գիտական
հետազոտության հիմնական փուլերը:Պրոբլեմային իրավիճակի սահմանում և հիմնախնդրի
հրատապություն: Հետազոտության օբյեկտ և առարկա: Հետազոտության նպատակ և խնդիրներ:
Հետազոտության վարկած: Արժեքային կողմնորոշումը հասարակական գիտություններում:
Արժեքամետ սոցիալական գիտության հայեցակարգը և մեթոդաբանությունը: Հետազոտության
մեթոդների դասակարգումը: Հետազոտության դիզայն և տվյալների հավաքագրման մեթոդները:
Փաստարկման առանձնահատկությունները սոցիոհումանիտար գիտելիքի համակարգում:
Հետազոտության արդյունքների տեսականացման ռազմավարությունները: Հետազոտության
արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանություն:
Հետազոտության կազմակերպման և արդյունքների ներդրման շրջապտույտը: Գիտական
հետազոտության հաջողակ նախագիծ պատրաստելու և ներկայացնելու հիմնական
սկզբունքները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

•

Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук В кн.: Бахтин М.М. Эстетика словесного
творчества. М.: Искусство, 1979. С.361- 373, 409-412.
Перлов А.М. История науки. Введение в методологию гуманитарного знания. – М.: РГГУ,
2007
Ted Benton, Ian Craib., Philosophy of social science, Palgrave, 2001
John Gerring, Social science methodology, Cambridge University Press, 2012
Adam Przeworski, Frank Salomon, The art of writing proposals, SSRC 1995
Bent HYPERLINK "http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/sociology/research-methodssociology-and-criminology/making-social-science-matter-why-social-inquiry-fails-and-how-it-cansucceed-again"Flyvbjerg, Making social science matter, 2001
Levac D, Colquhoun H, O’Brien K (2010) Scoping studies: enhancing the methodology.
Implementation Science, 5:69
Davis K, Drey N, Gould D (2009) What are scoping studies? A review of the nursing literature. Int J
Nurs Stud, 46: 1386-1400

•
•
•
•
•

•
•

•

1602/Մ03

2. Օտար լեզու-1

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. 60 ժամ (գործնական)

6. 1-ին կիսամյակ

7. քննություն

8. Դասընթացինպատակն է՝

•

կատարելագործելուսանողներիօտար(անգլերեն)
լեզվովհաղորդակցականկարողությունները՝ ինչպեսմասնագիտության,
այնպեսէլհաղորդակցմանայլոլորտներում,

•

խորացնելմասնագիտականլեզվիբառապաշարի, քերականական և
ոճաբանականյուրահատկություններիվերաբերյալգիտելիքները,

•
•

ձևավորելգիտականբանավոր և գրավորհաղորդակցմանհմտություններ,
զարգացնելմասնագիտականհարցերիշուրջքննարկելու և բանավիճելուկարողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,

•

տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,

•

ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
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վերլուծություն և թարգմանություն,

•

ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,

•

գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,

•

լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

•

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:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային քննություններ։
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

•
•
•
•
•

գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ,
անհատական և խմբայինաշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույնաշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),

•
•

գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում:

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):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
• Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:

•

Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
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•

Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:

•

Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:

14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3. H.H. Pope Shenouda-- Contemplations on the ten Commanndments, 1993
4. Nirenberg, David, Neighbouring Faiths
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2. Օտար լեզու-2

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. 30 ժամ (գործնական)

6. 2-րդ կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացինպատակն է՝

•
•
•

ամբողջացնելնախորդմոդուլիօգնությամբձեռքբերածգիտելիքները,
ծանոթացնելօտարլեզվիիմացությանստուգման և գնահատմանպահանջներին,
ներկայացնելլեզվիիմացությանհամաեվրոպականչափանիշները և
ծանոթացնելթեստավորմանհիմանականսկզբունքներին,

•

ներկայացնելլեզվիթեստավորմանհիմնականռազմավարությունը և մարտավարությունը,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան

(B2-C1),
•

նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպականչափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան

•

արտահայտելմասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքներըգրավորևբանավորխոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

•

արդյունավետկիրառելհամակարգչայինհմտությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային քննություններ։
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

•
•
•
•

գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ,
անհատական և խմբայինաշխատանք,
ինքնուրույնաշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

• Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
• օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,

•

լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,

•
•

լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:

14. Հիմնականգրականությանցանկ.

• 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
• 2 Bruce Rogers “ 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
• Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
• Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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•

•
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•

շաբաթական 2 ժամ

•

•

Աստվածաբանության արդի հիմնախնդիրները

•

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

8.Դասընթացի նպատակն է`
• ուսանողին սովորեցնել

3
կրեդիտ

դաս.-2

7.ստուգարք

ինքնուրույն

վերլուծել

աստվածաբանական

հիմնական

խնդիրները, նրանց զարգացման ընթացքը
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
• ներկայացնել ժամանակակից քրիստոնեական եկեղեցու և հասարակության այլ
բնագավառների փոխհարաբերությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

ինքնուրույն վերլուծել այսօր` գիտական առաջընթացի պայմաններում, Հայ Առաքելական
Եկեղեցու առջև կանգնած հիմնախնդիրները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
• ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Ներկայացնել և հիմնավորել Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության

հիմնահարցերը, արդի վիճակը, նվիրապետական աթոռները, «Կանոնագիրք հայոց»-ը և
ընդգծել աստվածաբանական ընդհանրությունները և հարաբերությունները այլ
եկեղեցիների հետ։
Ա6 Բացատրել աստվածաբանության արդի հիմնախնդիրները, աղանդավորական
շարժումները Հայաստանում, աստվածաբանական հիմնարար սկզբունքների և նորմերի
կարևորության հաստատումը ներկա հասարակարգում և դրանց տարածմանը նպաստող
ուղիների մշակումը և կիրառումը։
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ2 Վերլուծել աստվածաբանական առկա խնդիրները։
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
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
քննարկումներին:

•

ուսանողներին հանձնարարվում է
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:

ունկնդրում

են

դասախոսությունները

գրականության
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ընթերցում

և

մասնակցում

և

ինքնուրույն

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աստվածաբանական
մատենագրություն, տոմարական գիտելիքներ,Աստվածաշնչի կանոն,
աստվածաբանություն, մեկնություններ, քրիստոնեական խորհրդապաշտություն եւ եկեղեցական
դավանանք, ձեռագրերի ուսումնասիրություն եւ բնագրագիտություն, Կանոնագիրք հայոցի
ուսումնասիրություն եւ այլն:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
• Ա. Տէր-Միքելեան, Աստվածաբանական գիտությունները, Էջմիածին, 2007:
• Գարեգին Ա, Աստվածաբանութիւն, 2005:
• Քրիստոնեական , Վանաձոր 2001:
• Մաղաքիա արք. Օրմանեան, Տեղիք աստվածաբանութեան, Երուսաղէմ, 1985:

1. 2101/Մ02
2. Կրոնական ներփակ հոսանքներ
• 4 ժամ /շաբ.
• 30/30/0

•

3. 6 կրեդիտ

Եզրափակիչ գնահատմամբ

•

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

•

Դասընթացի նպատակն է՝

•

ուսանողներին ծանոթացնել կրոնական ներփակություն հասկացությանը,

•

ներկայացնել էզոթերիզմի և էկզոթերիզմի հիմնական առանձնահատկությունները,
պատմականորեն ձևավորված տարատեսակ դրսևորումները և ժամանակակից
տարածված ուղղությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

ներկայացնելու կրոնական ներփակության հիմնական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•
•

վերլուծելու և արժևորելու ներփակ հավատալիքների համակարգված տարատեսակները,
կիրառելու կրոնական ներփակության գիտական ուսումնասիրության սկզբունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

•

կատարելու հետազոտական աշխատանք կրոնական ներփակության շուրջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Սահմանել և ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, կրոնի՝

փիլիսոփայության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, ֆենոմենոլոգիայի, կրոնական
մարդաբանության և կրոնական ներփակ հոսանքների հիմնական խնդիրները և
սկզբունքները:
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Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։

Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
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
քննարկումներին:

•

ուսանողներին հանձնարարվում է
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:

ունկնդրում

են

դասախոսությունները

գրականության

ընթերցում

և

մասնակցում

և

ինքնուրույն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 3 և 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 9. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց՝ յուրաքանչյուրը 3
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներփակություն հասկացությունը: Էզոթերիզմ և էկզոթերիզմ: Վաղ կրոնական ներփակություն
և դրա դրսևորումները: Սակրալ գիտելիքների հնագույն կրոնները: «Կախարդական արվեստի»
ձևավորումը: Թվերի մոգության մասին ուսմունքը: Օրփեոսականներ: Ալքիմիա և
աստղաբանություն: Կաբալա և հրեական խորհրդապաշտություն: Ներփակ հավատալիքները
միջնադարում: Գրաալի (թասի) և Տարոյի խաղաթղթերի մասին ավանդությունները: Կրոնական
ներփակ ուսմունքների ծավալումը Եվրոպայում: Ֆլորենցիայի ակադեմիան: Հ. Բյոմեի
խորհրդապաշտական փորձը: Կրոնական ներփակությունը XVIII դարում: Մասոնականություն:
«Մասոնական
դավադրության»
ֆենոմենը:
Ժամանակակից
մասոնականությունը:
Գաղտնախորհուրդ ներփակ ուսմունքներն արդի արևմուտքում: Սատանայապաշտություն,
ձեռնագուշակություն, ֆիզիոգնոմիկա, սպիրիտուալիստական սեանսներ: Թեոսոֆիա և
անտրոպոսոֆիա: Արդի ներփակ ուսմունքների համադրական բնույթը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Балагушкин Е. Г., Квасникова С. М. Новые религиозные движения и секты. М., 1993.
• Вавилонская башня: «Новое религиозное сознание» в современном мире. М., 1997.
• Дворкин А. Л. Сектоведение. Нижний Новгород, 2014.
• Эзотеризм. Энциклопедия, М. 2002.
• Encyclopaedia of religion, Thomson Gale, 2005.

1. 2104/Մ03

2. Հայոց տոնական համակարգը
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3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ /15 շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

5. 30/0/30
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել հայոց տոնածիսական մշակույթին,

•

ծանոթացնել հայոց ավանդական տոնածիսական համակարգին,

•

ծանոթացնել հայոց տոնական համակարգի կրոնական, էթնիկական և սոցիալմշակութային հատկանիշներին կամ բաղադրիչներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

ներկայացնելու հայոց տոնական համակարգի վերաբերյալ թե՛ պատմական և թե՛
արդիական տեսանկյունները,

•

նկարագրելու տոնածիսական համալիրի ժողովրդական դրսևորումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

վերլուծելու տոնածիսական համալիրի ձևափոխումները և զարգացման հետագա
միտումները,

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

ստեղծագործաբար կիրառելու և տարածելու տոնածիսական մշակութային
արժեքների վերաբերյալ գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային

քննություններ։
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Բ6 Տարբերակել հայոց տոնացույցը, տոնածիսական համակարգը, տոնի հիմքում ընկած
աստվածաբանական խորին խորհուրդը:
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
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.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
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2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
• Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տոն երևույթը հայոց ծիսական մշակույթում: Տոները հայոց ավանդական կենցաղում: Հայոց
առաջին երկրորդ և երրորդ հանրապետությանների պետաական տոնական համակարգերի
վերլուծություն: Տոն - սեռ և տարիք: Տոն - մասնագիտություն և կրթություն: Տոն - ընտանիք և
ազգակցական միջավայր: Տոն - էթնիկ ինքնագիտակցություն և պատմական հիշողություն: Տոն ներէթնիկ և միգրացիոն խմբեր: Տոն և բնակավայրի տիպ (գյուղ, քաղաք): Տոն -ժամանց և
գեղագիտություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Մկրտչյան
Ս.,
Տոները
հայոց

արդի
կենցաղում
(էթնոսոցիոլոգիական
ուսումնասիրություն), ՀԱԲ, № 22, Երևան, 2007, էջ 129-237:
Մկրտչյան Ս., Տոներ. հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ
(ավանդույթ և արդիականություն), Երևան, 2010:
Մկրտչյան Ս., Տավուշցիների տոնական և կրոնական վարքագիծը, Տավուշ.Սոցիալմշակութային գործընթացներ (ավանդույթ և արդիականություն), Երևան, 2014, էջ 223-275:
Մկրտչյան
Ս.,
Հայոց
տոնական
համակարգի
էթնոմշակութային
առանձնահատկությունները, մագիստրատուրայի հատուկ մասնագիտական դասընթացի
ուսումնական ծրագիր և դասախոսություններ, Երևան, 2014:
Մկրտչյան Ս., Հայոց տոնածիսական մշակույթ, Երևան, 2016:

•
•
•
•

2. Հայոց եկեղեցին Կիլիկյան շրջանում
1. 2104/Մ01
4. 2 ժամ/16 շաբ.
5. 30/0/30
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

Ուսանողներին տեղյակ պահել Կիլիկյան շրջանի Հայ եկեղեցու պատմության խորքային
խնդիրներին

•
•

3. 6 կրեդիտ

Ունիթորների և հակաունիթորների պայքարին

Կիլիկյան շրջանի անվանի հայ հոգևորականների գործունեությանը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

Կյուրացնի Ներսես Շնորհալու, Ներսես Լամբրոնացու և մյուս նշանավոր
հոգևորականների գործունեության մանրամասնություններին

•

Կլուսաբանի ունիթորների և հակաունիթորների պայքարի արդյունքներին
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•

Կտեղեկանա Կիլիկյան շրջանի պետության և եկեղեցու հարաբերությունների
հիմնախնդիրներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

Կիրառել գիտելիքները բուհական համակարգում դասախոսությունների միջոցով

•

Օգտագործել գիտելիքները գիտահետազոտական հիմնարկություններում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

•

Կտրիապետի նաև Կիլիկիայի հարևան երկրների եկեղեցաքաղաքական
հարաբերությունների պատմությանը

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

Ա1 Ներկայացնել և հիմնավորել Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության
հիմնահարցերը, արդի վիճակը, նվիրապետական աթոռները, «Կանոնագիրք հայոց»-ը և
ընդգծել աստվածաբանական ընդհանրությունները և հարաբերությունները այլ
եկեղեցիների հետ։
Բ1 Վերլուծել և համեմատել հայ և ընդհանրական եկեղեցիների աստվածաբանների
դավանաբանական ձևակերպումները և գրական ժառանգությունը։
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային
քննություններ։
Բ3 Արժևորել Հայ եկեղեցական պատմագրության աղբյուրագիտական նշանակությունը:
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսության անցկացում
2. Միջնադարյան պատմիչների երկերի վերլուծություն
3. Կարևոր թեմաների քննարկում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
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1. Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ա. Հռոմկլայի կաթողիկոսարանի հիմնադրումը
բ. Հայ-բյուզանդական եկեղեցաքաղաքական հարաբերությունները 12-րդ դրում
գ. Կիլիկիայի հայոց եկեղեցին թագավորության շրջանում
դ. Ունիթորների և հակաունիթորների պայքարը Կիլիկիայում
ե. Կաթողիկոսության տեղափոխումը Սսից Էջմիածին
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Մ.Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա., Բ., Էջմիածին, 2001:
2. Ե.Պետրոսյան, Հայ եկեղեցու պատմություն, 1993:
3. Գ.Միաքայելյան, Կլիկիայի հայկական պետության պատմություն, Ե., 2007:
4. Մ.Օրմանյան, Հայոց եկեղեցին, Կ.Պոլիս, 1911:
5. Վ.Վարդանյան,Պահլավունիները հայոց պետականության և հոգևոր անաղարտության
պահապաններ, Ե., 2008:
6. Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, Ե., 2000:

1.2104/Մ02 2. «Պատճէն տոմարի հայոց»-ը
4. 2 ժամ/15 շաբ.
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

3.3 կրեդիտ
5. 30/0

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝ «Պատճէն տոմարի հայոց»-ի ուսումնասիրության միջոցով
խորացնել գիտելիքները ուսումնասիրվող տոմարական խնդիրների վերաբերյալ, ինչը
ազգային ու միջազգային ամենատարբեր գիտական ոլորտներում պատմական ու
ժամանակային զանազան խնդիրների բացահայտման լայն հնարավորություն կընձեռի՝
դրանք նորովի գնահատելու և արժևորելու հնարավորությամբ:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքը կլինի այն, որ ուսանողը տեսական խորացած
գիտելիքներ ձեռք կբերի տոմարագիտության վերաբերյալ, այլև հայոց տոմարական
պատճէններում պահպանված տեղեկությունների ու դրանց գործնական կիրառմամբ
գիտական ու պատմական ճշգրումներ կատարի ոչ միայն հայ, այլև այլ ժողովուրդների
պատմության մեջ՝ շտկելով նաև համաշխարհային ինչ-ինչ պատկերացումներ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1.գիտության ու կրոնական զանազան ոլորտներում դրսևորելու իր գիտելիքներն ու
իմացությունները՝ բանասիրական, պատմագիտական, աստվածաբանական խնդիրների
ժամանակային հարցերը իրենց ճիշտ ժամանակի հետ առնչելով:
2. Հայոց տոմարական ու տոնացույցային եղանակների կիրառմամբ գիտական լուծումներ
տալ պատմության ժամանակային բազմաթիվ անճշտությունների, որոնք ավանդաբար
անցնում են սերնդից սերունդ:
3. ընդհանրական կարողությունների արմատավորում, ինչն անհրաժեշտ է հումանիտար
գիտություններով զբաղվողներին՝ բանասերներին, պատմաբաններին, արևելագետներին
ևն:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝
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Ա5 Հիմնավորել «Պատճեն տոմար հայոց»-ը՝ սկզբնավորումից մինչև վերջին
խմբագիրները ու խմբագրությունները և խորացնել գիտելիքները ուսումնասիրվող
տոմարական խնդիրների վերաբերյալ:
Բ4 Վերլուծել մատենագրական ժառանգության մեջ կիրառվող տոմարական

հաշվումների հիմնական առանձնահատկությունները, կատարել տոմարական ճիշտ
հաշվարկներ։
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
11. Կիրառվում են դասավանդման ու ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. Դասախոսություն, քննարկում, ռեֆերատ, հայող տոմարի
համեմատական քննություն, և տոնական օրերի հաշվարկներ ևն:

պատճէնների

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները՝
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ա.
Հայոց
տոմարական
առանձնահատկությունները

և

տոնացույցային

եղանակները.

Դրանց

Բ. «Պատճէն տոմարի հայոց»-ի սկզբնավորումը
Գ. «Պատճէն տոմարի հայոց»-ի բովանդակային քննություն
Դ. «Պատճէն տոմարի հայոց»-ի խմբագրությունները 7-18-րդ դդ.
14.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Ռ. Վարդանյան, , §ä³ï×¿Ý ïáÙ³ñÇ Ñ³Ûáó¦-Ç ËÙµ³ꞏñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ որոշումը (6-18րդ դդ.), Եր.2007 թ.
Ջ. Էյնաթյան, Պատճէն տումարի (է-ժե. դդ.), Եր., 2002

•

2101/Մ03

•

•

4 ժամ /15 շաբ.

•

2-րդ գարնանային կիսամյակ

Հայոց կրոնական վարքագծի սոցիալմշակութային առանձնահատկությունները

•

30/0/30

•
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Եզրափակիչ գնահատմամբ

•

6
կրեդի
տ

•

Դասընթացի նպատակն է՝

•

ուսանողներին ծանոթացնել հայոց կրոնական վարքագծի սոցիալ-մշակութային
առանձնահատկություններին,

•

ներկայացնել
բնութագիրը։

կրոնական

վարքագծի

ավանդական

դրսևորումները

և

արդի

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

ներկայացնելու հայոց կրոնական վարքագծի պատմական և արդի դրսևորումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

պարզաբանելու հայոց կրոնական վարքագծի սոցիալ-մշակութային բաղադրիչների
փոփոխման միտումները,

• հանդես գալու որպես փորձագետ կրոնագիտության ոլորտին առնչվող հարցերում։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
•
ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ներկայացնել քրիստոնեական մշակույթի նշանավոր ներկայացուցիչներին ու հմտանալ
մշակութային հուշարձանների ուսումնասիրման մեջ։
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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
քննարկումներին:

•

ուսանողներին հանձնարարվում է
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:

ունկնդրում

են

դասախոսությունները

գրականության

ընթերցում

և

մասնակցում

և

ինքնուրույն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

•

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման
վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում է առավելագույն 4 միավորով:
Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:

•

2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի բանավոր ներկայացման կամ
զեկույցի

հիման

վրա՝

ըստ

նախօրոք

տրված

թեմաների:

Գնահատվում

է

առավելագույն 4 միավորով:

•

Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը

համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնական վարքիծի դրսևորումներն հայոց ավանդական կենցաղում։ Կրոնական վարքագծի
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դրսևորման առանձնահատկությունները խորհրդային շրջանում։ Կրոնական վարքագծի
դրսևորումները
հետխորհրդային
փուլում։
Կրոնական
վարքագծի
դրսևորման
առանձնահատկություններն ըստ բնակչության սեռա-տարիքային, մասնագիտական և կրթական
հատկանիշների։ Կրոնական վարքագծի դրսևորման առանձնահատկությունները քաղաքային և
գյուղական
բնակչության
շրջանում։
Կրոնական
վարքագծի
դրսևորման
առանձնահատկությունները ներէթնիկ և միգրացիոն խմբերում։ Եկեղեցի այցելության հիմնական
դրդապատճառները։ Հավատքի գործոնն այլակրոն և այլէթնիկ հանրույթների հետ շփումների
համատեքստում։ Կրոնական վարքագծի դրսևորումները հայոց տոնածիսական համակարգում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

•

Մկրտչյան Ս., Հայոց քրիստոնեական տոների կենցաղավարման և բնակչության
կրոնատածության
վարքագծային
փոփոխությունները
20-րդ
դարում
(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն) / Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան, 2001, էջ
395-404։

•

Մկրտչյան Ս., Տավուշցիների տոնական և կրոնական վարքագծի փոփոխությունները
խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում, Տավուշ, նյութական և
հոգևոր ժառանգություն. Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր. Իջևան. ՀՀ
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 166-175։

•

Մկրտչյան Ս., Հայոց կրոնական վարքագծի տարիքային առանձնահատկությունները
խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում / Աստվածաբանության
ֆակ., XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, Աճեմյան մատենաշար,
ԺԴ, Երևան, 2011, էջ 79-83։

•

Մկրտչյան.Ս.,
Հայոց
տոնածիսական
մշակույթ,
հրատարակչություն, Երևան, 2016. ծավալը` 400 էջ։

•

Мкртчян С., Праздничная система армян в последнее столетие, «The fundamentals of our
spirituality» («Մեր հավատի հիմքը»), VI միջազգային գիտաժողով, Բաթումի (Վրաստան,
Աջարիա) 2014, էջ 330-334։

ՀՀ

ԳԱԱ

«Գիտություն»

1. 2101/Մ04
2. Կրոնի ֆենոմենոլոգիա
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 30/0/0
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 կրեդիտ

•

ուսանողներին ծանոթացնել
պատմությանը,

•

ներկայացնել
կրոնի
ֆենոմենոլագիական
ուսումնասիրությունների
առանձնահատկությունները, մեթոդներն ու հայեցակարգային սկզբունքները,

•

ծանոթացնել կրոնի ֆենոմենոլոգիայի դասականների աշխատություններին և նրանց
ձևավորած հայեցակարգերին:

կրոնի

ֆենոմենոլոգիայի

ձևավորման

և

զարգացման
հիմնական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

• ներկայացնելու կրոնի ֆենոմենոլոգիայի ձևավորման և զարգացման պատմությունը,
• դասակարգելու կրոնական ֆենոմենները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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•

տարբերակելու կրոնի ֆենոմենոլոգիական հայեցակարգերը,

• արժևորելու կրոնի ֆենոմենոլոգիայի ժամանակակից համակարգերը,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
• կատարելու հետազոտական աշխատանք կրոնի ֆենոմենոլոգիայի հիմնախնդիրների
վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Սահմանել և ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, կրոնի՝
փիլիսոփայության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, ֆենոմենոլոգիայի, կրոնական
մարդաբանության և կրոնական ներփակ հոսանքների հիմնական խնդիրները և սկզբունքները:
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային քննություններ։
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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
քննարկումներին:

•

ուսանողներին հանձնարարվում է
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:

ունկնդրում

են

դասախոսությունները

գրականության

ընթերցում

և

մասնակցում

և

ինքնուրույն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 9: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք
տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույն 4 և 5
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 8. ստուգումն անցկացվում է
սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված թեմայով:
3.Մասնակցություն՝ 3 առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնի ֆենոմենոլոգիայի ձևավորման տեսական հիմքերը: Է. Հուսեռլի փիլիսոփայությունը և
կրոնի
ֆենոմենոլոգիան:
Կրոնի
ֆենոմենոլոգիայի
հայեցակարգային
սկզբունքները:
Էկզեգետիկայի և հերմենևտիկայի դերը կրոնի ֆենոմենոլոգիական հետազոտություններում:
Կրոնական ֆենոմենների դասակարգումը և կրոնների ֆենոմենոլոգիական տիպաբանությունը:
Մ. Շելերը կրոնական ակտի և դրան համապատասխանող կորելյատիվ առարկայի մասին:
Սրբության և «նումինոզ» սկզբի մասին Ռ. Օտտոյի ուսմունքը: Մ. Հայդեգերի և Կ. Յասպերսի
հայեցակարգերի
ազդեցությունը
կրոնական
գիտակցության
ֆենոմենոլոգիական
ուսումնասիրության գործում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Забияко А. П. Феноменология и аксиология святого в философии религии М.
Шелера // Религиоведение. 2001, N 2.
• Петацони Р. Высшее существо: Феноменологическая структура и историческое
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•
•
•

развитие // Религиоведение. 2002, N 1.
Пылаев М. А. Феноменология религии Рудольфа Отто. М., 2000.
Элиаде Мирча. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999.
Leeuw G. van der. Einfuhrung in dee Phenomenologie der Religion. Darmstadt, 1961.

3.3 կրեդիտ

2.Խորհրդապաշտական աստվածաբանություն
4.շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.-2
1.2104/Մ05

6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7.առանց եզրափակիչ քննություն

8.Դասընթացի նպատակն է՝

•

ուսումնասիրել
Քրիստոնեական
Եկեղեցու
խորհրդապաշտությունը,տարբեր
խորհրդազգայց (միստիկ) գործիչների ուսմունքները և գրվածքները, որոնցում շարադրված
են քրիստոնեության մոտեցումը մարդու հոգու կատարելագործմանը:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա. (մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
• Քրիստոնեական խորհրդապաշտության (միստիկա) մասին
Բ. (գործնական մասնագիտական կարողություններ)
• կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել եկեղեցու խորհրդապաշտ հայրերի
Գ. (ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ)

• համադրել քրիստոնեական խորհրդապաշտությունը այլ կրոններում եղած
խորհրդապաշտական ուսմունքների հետ,
• գիտական ուսումնասիրություններում կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Նկարագրել Հայ աստվածաբանական մատենագրության սկզբունքները, հայ

վարդապետների և եկեղեցական հայրերի աստվածաբանական երկերը։
Բ1 Վերլուծել և համեմատել հայ և ընդհանրական եկեղեցիների աստվածաբանների
դավանաբանական ձևակերպումները և գրական ժառանգությունը։
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային
քննություններ։
Բ4 Վերլուծել մատենագրական ժառանգության մեջ կիրառվող տոմարական
հաշվումների հիմնական առանձնահատկությունները, կատարել տոմարական ճիշտ
հաշվարկներ։
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություններ, դիտում նյութերը,
մասնակցում քննարկումներին:

•

ուսանողներին հանձնարարվում է
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:

գրականության

ընթերցում

և

ինքնուրույն

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
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2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:

աշխատանքը`

5

միավոր:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խորհրդապաշտության
(միստիկա)
և
ճգնակեցության
տեղը
քրիստոնեական
վարդապետության մեջ: Եկեղեցու հայտնի խորհրդապաշտ հայրերը և ուսուցիչները, նրանց
գրվածքները: Կղեմես Ալեքսանդրացի: Դիոնիսիոս Արեոպագացի: Գրիգոր Նյուսացի: Որոգինես:
Մակար Եգիպտացի: Սիմեոն Նոր-աստվածաբան: Իսահակ Ասորի: Մաքսիմոս Խոստովանող:
Անանիա Նարեկացի: Գրիգոր Նարեկացի: Ներսես Շնորհալի:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
• Քյոսեյան Հ., Եկեղեցու հայրերը և վարդապետները, Եր., 2007:

•

Թամրազյան Հ., Գրիգոր Նարեկացի, Մատենագիրք Հայոց, հ. Ժ, Եր. 2008 թ.: Նարեկյան
դպրոցը և X դարի հայ մատենագրությունը, Մատենագիրք Հայոց, հ. ԺԲ, Եր. 2009:

•
•

Лосский
HYPERLINK
"http://predanie.ru/losskiy-vladimir-nikolaevich/"
Произведение: Очерк мистического богословия Восточной Церкви, 2001.
Бердяев
Н., Дух
и
реальность.
"http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1937_034_06.html"Основы
"http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1937_034_06.html"
"http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1937_034_06.html"богочеловеческой
"http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1937_034_06.html"
"http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1937_034_06.html"духовности
"http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1937_034_06.html".
"http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1937_034_06.html"Париж
"http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1937_034_06.html", 1937.
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2. Աղանդավորական շարժումները Հայաստանում
5. դաս.-2, գործ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ

В.,
HYPERLINK
HYPERLINK
HYPERLINK
HYPERLINK
HYPERLINK
HYPERLINK
HYPERLINK
HYPERLINK

3. 3 կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացինպատակն է՝

•

ՈւսանողներինծանոթացնելուՀայաղանդավորությանպատմությանը՝ I-XIX դդ.

•

ՆերկայացնելուՀայաստանում գործած պատմականաղանդները ըստժամանակների

•

Համեմատելու
Հայաստանիպատմականաղանդներիկրոնականուսմունքներիհիմնականդրույթներըներկ
այիսաղանդավորականգաղափարներիհետ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

Ճանաչելու Հայաստանում ցարդ հայտնի բոլոր պատմական աղանդները

•

Գնահատելու նրանց ծագման ու գործած ժամանակները

•

Համակարգելու աղանդների կողմից քարոզվող հիմնական գաղափարները
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

Վերարտադրելու տարբեր կրթական մակարդակներում Հայոց պատմություն առարկայի
դասավանդման համապատկերում

•

Լուսաբանելու հայոց եկեղեցու պատմության շրջանակներում

•

Հակադրելու արդի կրոնական մարտահրավերների գաղափարական
դիմակայություններում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

•

Պաշտպանելու հայ ազգային եկեղեցու դավանաբանությունը, անաղարտությունը
զանազան աղանդավորական ոտնձգություններից

•

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

Ա1 Ներկայացնել և հիմնավորել Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության

հիմնահարցերը, արդի վիճակը, նվիրապետական աթոռները, «Կանոնագիրք հայոց»-ը և
ընդգծել աստվածաբանական ընդհանրությունները և հարաբերությունները այլ
եկեղեցիների հետ։
Ա6 Բացատրել աստվածաբանության արդի հիմնախնդիրները, աղանդավորական
շարժումները Հայաստանում, աստվածաբանական հիմնարար սկզբունքների և նորմերի
կարևորության հաստատումը ներկա հասարակարգում և դրանց տարածմանը նպաստող
ուղիների մշակումը և կիրառումը։
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային
քննություններ։
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ2 Վերլուծել աստվածաբանական առկա խնդիրները։
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Քննարկուներ
3. Վերլուծություններ

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.

Ընթացիկ

ստուգումը`

4

միավոր:

Ինքնուրույն
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աշխատանքը`

5

միավոր:

Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ա. Հետառաքելական, վաղմիջնադարյան աղանդներ(I-VIդդ.)
բ. Հզոր աղանդավորական շարժումներ(VII-XIդդ.)
գ. Աղնդավորական դրվագային ու կարճաժամկետ առկայծումներ(XII-XIXդդ.)
14. Հիմնականգրականությանցանկ.

•
•
•
•
•

Տեր-ՄինասյանԵ.,Միջնադարյանաղանդներիծագմանևզարգացմանպատմությունից,
Ե., 1968:
Մելիք-ԲախշյանՍ.,ՊավլիկյանշարժումըՀայաստանում,Ե.,1953:
ՀովհաննիսյանԱ.,Դրվագներհայազատագրականմտքիպատմության,հ. Ա,Ե.,1957:
ԲարթիկյանՀ.,ԱղանդավորականշարժումներըՀայաստանումըստմիջնադարյանհայևօ
տարհեղինակների(IV-Vդդ.),ԼՀԳ, 1984 N10:
Համազասպյան Վ., Թոնդրակյան շարժման գաղափարախոսությունը, <<Տեղեկագիր>>,
ՀԳԱՀԳ, N 3, 1949:

2.«Կանոնագիրք հայոց»
1.2104/Մ01
4.շաբաթական 2 ժամ
6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է.

3.3կրեդիտ
5. դաս.-2
7. առանց եզրափակիչ քննություն

•

ուսանողներին տրամադրելու համակողմանի գիտելիք ՙԿանոնագիրք հայոց՚ ժողովածուի և
բովանդակային առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
• ներկայացնելու հայկական ինքնուրույն և թարգմանական կանոնները, առանձին
քննության ենթարկելու եկեղեցական ժողովներում ընդունված որոշումները,
• ծանոթացնելու եկեղեցու հայրերի կանոններին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

ներկայացնելու հայոց միջնադարյան իրավունքի պատմության զարգացման ընթացքը և
նշված ժամանակահատվածի օրենքները, որոնք կազմում են հայ եկեղեցական իրավունքի
պատմության հարուստ էջերը,

•

պատկերացնելու
հայոց
կանոնական
առանձնահատկությունները,

•

ծանոթանալու հայկական տոնածիսական համակարգին և տվյալ ժամանակաշրջանի
եկեղեցական իրադրությանը:

բնագրերը

և

դրանց

բովանդակային

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

կիրառելու հայոց եկեղեցական իրավունքի պատմության
հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները.

•

վեր հանելու կանոնական բնագրերը և դրանք համակարգելու որպես
եկեղեցաիրավական համակարգի ճյուղեր, ապա, բովանդակային քննության
ենթարկելով, նկարագրելու հայոց եկեղեցական իրավունքի պատմության էջերը:

•

ծավալելու
ինքնուրույն
մասնագիտական
գործունեություն,
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ, հոդվածներ
վերլուծություններ կատարելու և լուսաբանելու առաջադրված
418

մասին

տվյալների

ինչպես
նաև
ներկայացնելու,
խնդիրներն ու

ուղղությունները՝ օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները:

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

•

տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու և վերլուծելու, պահպանելու
մասնագիտական էթիկայի նորմերը.

•

արդյունավետորեն կազմակերպելու ժամանակն ու առկա տեղեկությունները,
պատրաստելու
գիտական
զեկուցումներ,
ինքնուրույն
հետազոտությունների
ներկայացումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Ներկայացնել և հիմնավորել Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերը, արդի
վիճակը, նվիրապետական աթոռները, «Կանոնագիրք հայոց»-ը և ընդգծել աստվածաբանական
ընդհանրությունները և հարաբերությունները այլ եկեղեցիների հետ։
Բ3 Արժևորել Հայ եկեղեցական պատմագրության աղբյուրագիտական նշանակությունը:
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ,
հանձնարարված
գրականության
քննարկում,
մասնակցություն
արտալսարանային
քննարկումների, թեզերի կատարում, ինքնուրույն հետազոտությունների հանձնարարում,
2. գրավոր կամ բանավոր հարցումներ, բանավիճային քննարկումներ, հարց ու պատասխան
3. հայոց իրավունքի պատմության չուսումնասիրված էջերի հետազոտություն և լսարանային
քննարկումներ,
4. նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռավար ուսուցման մեթոդների կիրառում,
5. զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի, նախագծի հանձնարարում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:

աշխատանքը`

5

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Կանոնագիտության սկզբնավորումը: Սահակ Պարթև
• «Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուի կազմումը: Հովհան Օձնեցի
• «Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուի Ա և Բ խմբագրությունները
• «Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուի բովանդակային առանձնահատկությունները
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
• «Կանոնագիրք հայոց», աշխատ.՝ Վ. Հակոբյանի, հտ. Ա, Երևան, 1964:

•

«Կանոնագիրք հայոց», աշխատ.՝ Վ. Հակոբյանի, հտ. Բ, Երևան, 1971:
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միավոր:

•

Մելիք-Թանգյան Ն., Հայոց եկեղեցական իրավունքը, Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածնի հրատ.,
(վերահրատ.), Ս. Էջմիածին, 2011:

•

Վարդանյան Ռ., Հայոց տոնացույցը (4-18-րդ դարեր), Երևան, 1999:

1. 2101/Մ01 2. Կրոնը և կինը
4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30/0/0

3. 3 կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

ուսանողներին
ծանոթացնել
կնոջ
պատկերացումներին և ընկալումներին,

կերպարի

•

ներկայացնել իգական աստվածությունների
զարգացման առանձնահատկությունները:

ձևավորման

կրոնադիցաբանական
և

դրանց

կրոնական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•
•

ներկայացնելու կնոջ կերպարը կրոնադիցաբանական արխաիկ շերտերում,
լուսաբանելու իգական աստվածությունների խթոնիկ, թերատոմորֆ, թեոգոնիկ,
կոսմոգոնիկ և զուգորդված բնույթները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

վերլուծելու իգական աստվածությունների մասին փոքրասիական,
միջերկրածովյան ավազանի, հունահռոմեական և արևելյան ուսմունքները,

առաջավորասիական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

•

ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Սահմանել և ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, կրոնի՝
փիլիսոփայության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, ֆենոմենոլոգիայի, կրոնական
մարդաբանության և կրոնական ներփակ հոսանքների հիմնական խնդիրները և սկզբունքները:
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

•

դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:

•

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են
քննարկումներին, պատասխանում սեմինար
թեմաները:

•

ուսանողներին

հանձնարարվում

է

դասախոսությունները, մասնակցում
պարապմունքներին հանձնարարված

գրականության
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ընթերցում

և

ինքնուրույն

հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր

աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են
առավելագույն 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝
յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:

աշխատանքը`

5

միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կնոջ կերպարն արխայիկ կրոնադիցաբանական շերտում: Իգական սկիզբն իբրև
արգասավորության խորհրդանիշ: Մեծ մայր աստվածուհու անձնավորումը և դեիֆիկացիան:
Կնոջ
և
մայրության
պաշտամունքային
մոտիվները
բինար
և
երկվության
դիցաբանություններում: Կին աստվածների մասին փոքրասիական, առաջավորասիական
միջերկրածովյան ավազանի, հունահռոմեական և արևելյան ուսմունքները: Իգական
աստվածությունների խթոնիկ, թերատոմորֆ, թեոգոնիկ, կոսմոգոնիկ և զուգորդված
բնույթները: Իգական աստվածությունների պաշտամունքի պատմական զարգացումը և դրանց
ուսումնասիրության
մեթոդները:
Կաթոլիկյան
<<Ամուսնական
կյանքի>>
աստվածաբանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Яблоков И. Н. Религиоведение. М. 2004.
• Религиоведение. Энциклопедический словарь, (сост. и общ. ред.: Забияко А. П.,
Красников А. Н., Элбакян Е. С.). М., 2006.
• Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2007.
• Классики мирового религиоведения. Антология. Т.1, М. 1996.
• Encyclopaedia of religion, Thomson Gale, 2005.

1. 2104/Մ01

2.Հայ Եկեղեցու դավանանք

3.6 կրեդիտ

4.շաբաթական 4 ժամ

5. դաս.-2

6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

7.առանց եզրափակիչ քննություն

•

ուսանողներին սովորեցնել Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դավանանքի հիմնական
դրույթները, Հավատո հանգանակները:

•

դասընթացքի շրջանակներում ուսանողները կուսումնասիրեն Հայ Եկեղեցու կողմից
ընդունված դավանաբանական բնութի գրվածքները, տիեզերական և տեղական ժողովների
դավանաբանական որոշումները, Հայ և քույր եկեղեցիների միջև դավանաբանական
նույնություններն ու տարբերությունները:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա. (մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
• Հայ Եկեղեցու դավանանքի մասին,
• Հայ Եկեղեցու դավանաբանական մատենագրության մասին
Բ. (գործնական մասնագիտական կարողություններ)

•

ինքնուրույն վերլուծել Հայ Եկեղեցու դավանաբանական դրույթները,
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•

Հայ և քույր եկեղեցիների միջև դավանաբանական տարբերություները:
Գ. (ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ)
• կիրառել իր ունեցած գիտելիքները իր գիտական ուսումնասիրություններում,
միջեկեղեցական տարբեր քննարկումների ժամանակ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1 Ներկայացնել և հիմնավորել Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերը, արդի
վիճակը, նվիրապետական աթոռները, «Կանոնագիրք հայոց»-ը և ընդգծել աստվածաբանական
ընդհանրությունները և հարաբերությունները այլ եկեղեցիների հետ։
Ա4 Նկարագրել Հայ աստվածաբանական մատենագրության սկզբունքները, հայ վարդապետների
և եկեղեցական հայրերի աստվածաբանական երկերը։
Բ1 Վերլուծել և համեմատել հայ և ընդհանրական եկեղեցիների աստվածաբանների
դավանաբանական ձևակերպումները և գրական ժառանգությունը։
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային քննություններ։
Բ3 Արժևորել Հայ եկեղեցական պատմագրության աղբյուրագիտական նշանակությունը:
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների միջոցով, ընթերցվում և քննարկվում են
հակաճառական երկերից հատվածներ:
• ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություններ, նախօրոք պատրաստված
լինելով քննարկումներին:
• ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:

աշխատանքը`

5

միավոր:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջին երեք տիեզերաժողովների դավանությունը և Հայ Եկեղեցին: Հայ Եկեղեցու
քրիստոսաբանությունը:
Հայ
Եկեղեցու
վերաբերմունքը
քաղկեդոնականությանը
(երկբնակություն): Հայ Եկեղեցու վարդապետությունը Քրիստոսի միավորյալ մեկ բնության
մասին: Անապականության վարդապետությունը: Հայ Եկեղեցու դավանանքը Սուրբ Հոգու մասին:
Հայ
Եկեղեցու
Հավատո
Հանգանակները:
Մարեմաբանությունը
Հայ
Եկեղեցական
մատենագրության մեջ: Վախճանաբանություն: Հայ և քույր Եկեղեցիների միջև դավանաբանական
նույնությունները և տարբերությունները: Կաթոլիկ և Օրթոդոքս Եկեղեցիները Հայ Եկեղեցու
մասին:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
• Աճէմեան Շահէ արք., Մեր հաւատքը. Հաւատոյ հանգանակ, Դաւանանք Հայ Եկեղեցւոյ,Ս.
Էջմիածին, 2001:
• Արամեան Մեսրոպ քահանայ, Երեք տիեզերական ժողովների դաւանութիւնը,
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•
•
•
•
•

«Գանձասար», հտ. Ա., 1992 թ., էջ 110-140:
Գրիգոր Տաթևացի, Ոսկեփորիկ, Երևան,1995:
Խոսրովիկ Թարգմանիչ, Երևան, 2015, (Հովսեփյան Գ., Խոսրովիկ Թարգմանիչ,
Վաղարշապատ, 1899):
Կնիք Հաւատոյ, Ս.Էջմիածին, 1914:
Պետրոսյան Եզնիկ վրդ., Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանությունը, Ս.Էջմիածին, 1996:
Տեր-Միքելյան Ա., Հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, Սբ. Էջմիածին, 2007:

1.2104/Մ01 2. «Հայ քրիստոնեական մշակույթ»
4. 2 ժամ/15 շաբ.

3.3 կրեդիտ

5. 30/0

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

•

Դասընթացի նպատակն է.

•

ուսանողներին

տրամադրել

համակողմանի

գիտելիք

ընդհանուր

և

հայ

քրիստոնեական մշակույթի վերաբերյալ,
•

ներկայացնել

հայ

քրիստոնեական

մշակույթի

առանձնահատկությունները,

բաժինները,
ծանոթացնել հայ քրիստոնեական մշակույթի նշանավոր ներկայացուցիչներին և
հայտնի կոթողներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

ներկայացնելու հայ քրիստոնեական մշակույթի բնորոշ գծերը և բաժինները,

•

վերլուծելու

հայ

քրիստոնեական

մշակույթի

բովանդակային

առանձնահատկությունները և նշանավոր հուշարձանները:
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

կիրառելու տվյալների հավաքման, պահպանման և մշակման մեթոդները,

•

վեր հանելու նշանավոր պատմամշակութային հուշարձանները,

•

ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու
ներկայացնելու,
առաջադրված

հետազոտական
վերլուծություններ
խնդիրներն

ու

աշխատանքներ,
կատարելու

և

ուղղությունները՝

հոդվածներ
լուսաբանելու
օգտագործելով

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները:
Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
•

տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու և վերլուծելու, պահպանելու
մասնագիտական էթիկայի նորմերը,

•

արդյունավետորեն կազմակերպելու ժամանակն ու առկա տեղեկությունները,
պատրաստելու

գիտական

զեկուցումներ,

ինքնուրույն

ներկայացումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
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հետազոտությունների

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ներկայացնել քրիստոնեական մշակույթի նշանավոր ներկայացուցիչներին ու հմտանալ
մշակութային հուշարձանների ուսումնասիրման մեջ։
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային քննություններ։
Բ3 Արժևորել Հայ եկեղեցական պատմագրության աղբյուրագիտական նշանակությունը:
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական կամ սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ,
հանձնարարված գրականության քննարկում, մասնակցություն արտալսարանային
քննարկումների, թեզերի կատարում, ինքնուրույն հետազոտությունների հանձնարարում,
2. գրավոր կամ բանավոր հարցումներ, բանավիճային քննարկումներ, հարց ու
պատասխան,
3. հայոց իրավունքի պատմության չուսումնասիրված էջերի հետազոտություն և
լսարանային քննարկումներ,
4. նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռավար ուսուցման մեթոդների
կիրառում,
5. զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի, նախագծի հանձնարարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:

աշխատանքը`

5

միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•

Հայ քրիստոնեական մշակույթի առանձնահատկությունները,

•

Հայ քրիստոնեական մշակույթի ակունքները և զարգացման պատմությունը,

•

Հայ քրիստոնեական մշակույթի բաժինները,

•

Հայ քրիստոնեական մշակույթի նշանավոր ներկայացուցիչները և հուշարձանները
:

•

Հիմնական գրականության ցանկ.

•

Ð³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ Ýß³Ý³íáñ ·áñծÇãÝ»ñÁ 5-18-րդ ¹¹, ºñ¨³Ý, 1976:

•

Առաքելյան Ա., Հայ ժողովրդի մտավոր զարգացման պատմությունից, Երևան, 19651969 թթ.:

•

Հարությունյան Վ., Հայ ճարտարապետության պատմություն, Երևան, 1978:

•

Պետրոսյան
Հ.,Խաչքար.
ծագումը,
իմաստաբանությունը, Երևան, 2008:
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գործառույթը,

պատկերագրությունը,

1. 2101/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Մարդու հիմնահարցն արդի կրոններում
5. 30/0/0

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 3 կրեդիտ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

•

Դասընթացի նպատակն է՝

•

ուսանողներին ծանոթացնել կրոնի և կրոնական մարդաբանության հիմնական
սկզբունքներին,

•

ներկայացնել

ժամանակակից

կրոններում

մարդու

հիմնահարցի

լուսաբանման

առանձնահատկությունները,

•

քննարկել ժամանակակից կրոններում մարդու էության, տեղի, դերի, նշանակության,
մահվան ու անմահության հիմնարացերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

ներկայացնելու կրոնական և կրոնի մարդաբանության հիմնահարցերին,

•

ներկայացնելու

քրիստոնեության

և

այլ

կրոնների

մարդու

մասին

հիմնական

պատկերացումներն ու սկզբունքները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

քննարկելու և արժևորելու մարդուն առնչվող
հիմնահարցերը ժամանակակիբ կրոններում,

տարատեսակ

ու

բազմազան

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

•

կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները հետազոտություններում:

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

Ա2 Սահմանել և ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, կրոնի՝
փիլիսոփայության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, ֆենոմենոլոգիայի, կրոնական
մարդաբանության և կրոնական ներփակ հոսանքների հիմնական խնդիրները և
սկզբունքները:
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային քննություններ։
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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
քննարկումներին:

•

ուսանողներին

ունկնդրում

հանձնարարվում

է

են

դասախոսությունները

գրականության
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ընթերցում

և

մասնակցում

և

ինքնուրույն

հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:

աշխատանքը`

5

միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայական,
կրոնափիլիսոփայական
և
կրոնական-աստվածաբանական
մարդաբանություն: Մարդու հիմնահարցը ազգային, տարածաշրջանային և համաշխարհային
կրոններում: Մարդու արարման և նշանակության կրոնական ուսմունքը: Մարդածնության և
գոյածնության կրոնական մոտիվները: Մարդու էության հիմնահարցը և դրա երկչափ և եռաչափ
մոդելները:
Մարդու էության հետերոնոմ, ավտոնոմ և թեոնոմ ըմբռնումները:
Մարդու
մեղսականության, փրկագործության և հոգու անմահության կրոնական մոդելները:
Վախճանաբանություն և մահաբանություն:
Քրիստոնեության արդի մարդաբանության
հիմնական ուղղությունները: Աստվածաբանությունն ու մարդաբանությունը մարդու միջավայրի
և քաղաքակրթության հեռանկարների մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
• Аринин Е.И., Религиозная антропология: учеб. пособие для студентов специальности
Религиоведение, в 2 ч., Ч. 1, Владимир, 2005.
• Панкин С.Ф. Религиозная антропология, конспект лекциий, М. 2006.
• Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М., 1994.
• Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
• Классики мирового религиоведения. Антология. Т.1, М. 1996.

1. 2104/Մ01

2. Հայ Եկեղեցին և Սփյուռքը

3. 3 կրեդիտ

4. 2ժամ/15 շաբ.

5. 30/0/0

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

Ներկայացնել Հայ Սփյուռքի ձևավորումը:

•

Ծանոթացնել Հայ Սփյուռքի ձևավորման գործում Հայոց եկեղեցու դերակատարությանը:

•

Տրամադրել գիտելիքներ Հայ Սփյուռքի արդի վիճակի վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

Ներկայացնելու Հայ Սփյուռքի պատմությունը և աշխարհագրությունը:

•

Պատկերացնելու

Հայ

Սփյուռքի

ժողովրդագրությունը
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և

Հայոց

եկեղեցու

դերակատարությունը:

• Օգտագործել Հայ Սփյուռքի գաղթօջախների սոցիալ-մշակութային բնութագրերը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• Հայաստան‐Սփյուռք ծրագրի շրջանակներում դասախոսությունների կազմակերպում`
մասնավորապես կապված միգրացիոն գործընթացների հետ:

•

Տոնածիսական միջոցառումների կազմակերպում:

•

Հայ Սփյուռքին առնչվող հեռուստատեսային հաղորդումներ և օրենսդրական
նախաձեռնությունների մշակում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

•

Հայ Սփյուռքի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքի փոխանցում` ԶԼՄ‐ների և
ինտերնետի միջոցով:

•

Սփյուռքի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում` դասախոսությունների միջոցով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Ներկայացնել և հիմնավորել Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերը, արդի
վիճակը, նվիրապետական աթոռները, «Կանոնագիրք հայոց»-ը և ընդգծել աստվածաբանական
ընդհանրությունները և հարաբերությունները այլ եկեղեցիների հետ։
Ա3 Ներկայացնել քրիստոնեական մշակույթի նշանավոր ներկայացուցիչներին ու հմտանալ
մշակութային հուշարձանների ուսումնասիրման մեջ։
Բ3 Արժևորել Հայ եկեղեցական պատմագրության աղբյուրագիտական նշանակությունը:
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ2 Վերլուծել աստվածաբանական առկա խնդիրները։
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Զուտ դասախոսական թեմատիկ ծրագրերի մատուցում:
2. Ազգագրական և էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ կամ հարցումներ ` Սփյուռքի մեր
հայրենակիցների շրջանում:
3. Ինտերնետային կայքերում և այլ հաստատություններում Հայ Սփյուռքի վերաբերյալ տվյալների
համադրական վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2. Ընթացիկ ստուգումը` 4 միավոր: Ինքնուրույն
Մասնակցությունը` 3 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
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աշխատանքը`

5

միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

•

Հայկական Սփյուռքի ձևավորումը:

•

Հայ Առաքելական եկեղեցի և Սփյուռքի թեմեր:

•

Հայ Կաթողիկե եկեղեցի և Սփյուռքի թեմեր:

•

Հայ Ավետարանական եկեղեցի և Սփյուռք:

•

Հայ Սփյուռքի առավել հայտնի համայնքների ներկայացում պատմական և արդիական
տեսանկյուններով (այն է` Թուրքիա, Իրան, Լիբանան, Սիրիա, Իսրայել-Պաղեստին,
Լեհաստան, ԱՄՆ, Կիպրոս, Ռուսաստան, Սիրիա, Ֆրանսիա և այլն):

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աճառյան Հ., Հայ գաղթականության պատմություն, Երևան, 2002:
2. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն (համառոտ ակնարկ), Երևան, 1992:
3. Մելիքսեթյան Հ., Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները և հայրենադարձությունը (1920 1980թթ.), Երևան, 1985:
4.Мелконян Э., Диаспора в системе этнических меньщиств (на примере армянс¬ко¬го
рассеяния), <<Диас¬по¬ры>>, М., 2000, N 1-2:
5.Հայ Սփյուռք հանրագիտարան, Երևան, 2003, Հայկական հանրագիտարան հրատարակչութուն:
6.Աբրահամյան Ա., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, հ. 1, 2, Երևան,
1964, 1967:
7.Ալպոյաճյան Ա., Պատմութիւն հայ գաղթականութեան, հ. 1, Կահիրե,1941:
8.Գասպարյան Ս., Սփյուռքահայր գաղթօջախներն այսօր, Երևան, 1962:
9.Էջեր հայ գաղթավայրերի պատմության, խմբ. Բարխուդարյան Վ., Եկավյան Զ., Երևան, 1996:
10. Մելքոնյան Է., Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը Խորհրդային
Հայաստանում, 1927-1937 թթ., Երևան 1999:

1. 2103/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Կրոնի սոցիոլոգիա և հոգեբանություն
5. 30/0/0

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 3 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

Դասընթացի նպատակն է՝

•

ուսանողներին
ծանոթացնել
կրոնի
սոցիոլոգիական
և
ուսումնասիրության հիմնական առանձնահատկություններին,
սկզբունքներին,

•

տալ հիմնարար գիտելիքներ կրոնի սոցիոլոգիայի դասական հայեցակարգերի, Մ.
Վեբորի, Հ. Սպենսերի, Է. Դյուրկհեյմի, Զ. Ֆրոյդի, Կ. Գ. Յունգի և այլոց
աշխատությունների մասին:

•

ներկայացնել սակրալիզացիա, սեկուլյարիզացիա, հասկացությունները, կրոնական
կազմակերպությունների տիպաբանությունը և կրոնի սոցիալական գործառույթները:

•

ուսանողներին ծանոթացնել կրոնի հոգեբանության ձևավորման և զարգացման
պատմությանը,

•

ներկայացնել կրոնի վերլուծության հոգեբանական մեթոդաբանությունը, կրոնի
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հոգեբանական
մեթոդներին և

հոգեբանության հիմնական ուղղությունները,

•

ներկայացնել կրոնական հավատի
կրոնական անհատի հոգեբանական
հիմնական դրսևորումները:

հոգեբանական ուսումնասիրությունները,
տիպաբանությունը և կրոնատածության

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•
•
•

ձևակերպելու կրոնի սոցիոլոգիայի հայեցակարգային սկզբունքները,
ներկայացնելու կրոնի սոցիոլոգիայի դասականների կրոնագիտական հայեցակարգերը,
ներկայացնելու կրոնի հոգեբանության հիմնական ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•
•

առանձնացնել և տարբերակել կրոնի սոցիոլոգիայի հիմնական ուղղություններն ու
դպրոցները,
վերլուծելու կրոնի հոգեբանության տարբեր տեսություններն ու մեթոդաբանությունները,

•

արժևորելու

կրոնի

ուսումնասիրության

ընդհանուր

հոգեբանական

և

սոցիալ-

հոգեբանական մակարդակները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

•
•

կատարելու կրոնի սոցիոլոգիական հետազոտությունները,
վերլուծելու կրոնի հոգեբանական խնդիրները և փաստերը:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2 Սահմանել և ներկայացնել պատմական և տեսական կրոնագիտության, կրոնի՝
փիլիսոփայության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, ֆենոմենոլոգիայի, կրոնական
մարդաբանության և կրոնական ներփակ հոսանքների հիմնական խնդիրները և
սկզբունքները:
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային քննություններ։
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Ընթացիկ քննություններ. գնահատման առավելագույն շեմը` 7: 1-ին և 2-րդ ընթացիկ
քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ ըստ
նախօրոք տրված հարցաշարի: Յուրաքանչյուր ընթացիկ քննություն գնահատվում է
առավելագույն 3 և 4 միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից:
2. Ընթացիկ ստուգումներ. գնահատման առավելագույն շեմը` 4. ստուգումն անցկացվում
է սեմինար պարապմունքների ընթացքում, բանավոր, նախօրոք հանձնարարված
թեմայով:
3. Եզրափակիչ քննություն՝ գնահատման առավելագույն շեմը` 9. քննությունը անցկացվում է
բանավոր, քննական տոմսերով, որոնք պարունակում են երեքական հարց՝ յուրաքանչյուրը 3
առավելագույն արժեքով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Կրոնի սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունը: Հ. Սպենսեր, Օ. Կոնտ: Կրոնի սոցիոլոգիայի կայացումը: Մ. Վեբերի, Է. Դյուրկհեյմի և Գ.
Զիմմելի հայեցակարգերը: Աշխարհիկ և դավանաբանական կրոնի սոցիոլոգիա: Կրոնի սոցիոլոգիական վերլուծության
հիմնախնդիրները և մակարդակները:
Կրոնի սոցիոլոգիայի ֆենոմենոլոգիական ուղղությունը: Կրանական
կազմակերպությունների տիպաբանությունը: Սակրալիզացիա և սեկուլյարիզացիա: Կրոնի սոցիալական
գործառույթները: Կրոնական կողմնորոշումների և կրոնատածության էմպիրիկ ուսումնասիրության աղբյուրները,
տրամաբանությունը և մեթոդաբանությունը: Համեմատական կրոնի սոցիոլոգիա: Կրոնի հոգեբանության ձևավորումը: Կրոնի
վերլուծության Վ. Վունդտի, Տ. Ռիբոյի, Տ. Ֆլուրունայի, Վ. Ջեմսի, Ե. Սթարբեկի, Ջ. Լեուբայի մեթոդաբանությունը: Կրոնի հոգեբանության
հիմնական ուղղությունները: Աշխարհիկ և հավատքային կրոնի հոգեբանություն: Կրոնի հոգեբանության բիհևիորիստական, գեշտալտ
հոգեբանություն, դաշտերի տեսության և հոգեվերլուծության մեթոդաբանությունը: Հովվական հոգեբանություն: Կրոնի տարիքային
հոգեբանություն: Կրոնական հավատն իբրև հոգեբանական ֆենոմեն: Կրոնական փորձ: Կրոնական մեդիտացիա: Կրոնական խմբերի
և անհատի հոգեբանություն: Կրոնական անհատ և նրա տիպերը:

Հիմնական գրականության ցանկը
• Вебер М. Социология религии / Типы религиозных сообществ // Избранное. Образ общества.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

М.1994
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.1990.
Зиммель Г.К. К социологии религии\\Избранное, М.1983.
Малиновский Б.Магия, наука и религия. М.1998.
Парсонс Т. Система современных обществ. М.1997.
Сорокин П. Социокультурная динамика // Человек.Цивилизация . Общество. М.1992.
Гараджа В.И. Социология религии. М., 2005.
Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии, М., 1994-1996.
Попов М. А. Фрейдизм и религия. М., 1985.
Сумерки богов. М., 1989.
Угринивич Д. М. Введение в религиоведение. М., 1985, c. 204-259.
Угринивич Д. М. Психология религии. М., 1986.
Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. СПб., 1997.
Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
Элиаде Мирча. Аспекты мифа. М., 1994.
Элиаде Мирча. Священное и мирское. М., 1994.
Юнг К. Г. Архртип и символ. М., 1991.
Юнг К. Г. Ответ Иову (Собр. соч.). М., 1995.
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•

Հայ եկեղեցական պատմագրություն

4. 4 ժամ/15 շաբ.

5. 30/0/30

6. 3 աշնանային կիսամյակ

6. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համալիր գիտելիքներ «Հայ եկեղեցական
պատմագրություն առարկայի» առարկայի շուրջ, կարևորել հայ եկեղեցական պատմագրության
աղբյուրագիտական նշանակությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Պատմագրական աղբյուրների յուրացում
2. Արժևորում և գնահատում
3. Իրարամերժ փաստերի ճշգրտում
430

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Աղբյուրի բնագրի լեզվի յուրացում
5. Փաստերի համադրում և հակասությունների վերհանում
6. Սեփական ընդհանրացումների կատարում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. Յուրացրած նյութն ուրիշին սովորեցնելու
8. Բացատրելու և հետաքրքրություն հարուցելու մեթոդների կիրառում
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Ներկայացնել և հիմնավորել Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերը, արդի
վիճակը, նվիրապետական աթոռները, «Կանոնագիրք հայոց»-ը և ընդգծել աստվածաբանական
ընդհանրությունները և հարաբերությունները այլ եկեղեցիների հետ։
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային քննություններ։
Բ3 Արժևորել Հայ եկեղեցական պատմագրության աղբյուրագիտական նշանակությունը:
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Հարցի դիտարկման ավանդական պատմահամեմատական մեթոդ
2. Եկեղեցաբանական մեթոդ՝ իբրև մասնագիտական հավելյալ տեսանկյուն
3. Ինտերակտիվ հաղորդակցման բանավիճային ուսուցման եղանակ

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
1. Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ա. Աղբյուրի ստեղծման և հայտնաբերման ընդհանուր պատմություն
բ. Աղբյուրի ուսումնասիրման պատմություն
գ. Բովանդակության քննություն՝ եկեղեցական թեմաների դասակարգումով
դ. Աղբյուրի գիտական գնահատում եկեղեցաբանական մեթոդով
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Կարապետ Տեր-Մկրտչյան, Հայ եկեղեցու պատմություն :
2. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ.Գ և Դ :
3. Մ. Օրմանյան ,Ազգապատում, Ե., 2001 :
4. Ա. Սահակյան, Ժողովրդական Քրիստոնեությունը միջնադարյան Հայաստանում, Ե.,
2015 :
5. Մատենագիրք Հայոց:

2.Հայ աստվածաբանական մատենագրություն
1.2102/Մ01
• 4 ժամ/շաբ.
• դաս.-2 գործ-2
6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

•

ECTSկրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

•

ուսանողներին ծանոթացնել Հայ, Արևելյան և Արևմտյան եկեղեցու հայրերի ու
վարդապետների մատենագրական ժառանգությանը

•

ուսանողներին հաղորդակից դարձնել հայրախոսական ճառերին և մեկնություններին։

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու Արևելյան, Արևմտյան և Հայ եկեղեցու անառարկելի հեղինակությունների
մատենագրական ժառանգությունը, կյանքն ու գործունեությանը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

•

Վերլուծելու քրիստոնեական մատենագրության զարգացումը՝ ըստ պատմական,
փիլիսոփայական, եկեղեցական, քաղաքական գործոնների։

•

արժևորելու աստվածաբանական մտքի տարբեր շրջափուլերը։

•

կիրառելու եկեղեցու հայրերի և վարդապետների տարաբնույթ երկերն, սուրբգրային
մեկնաբանությունները,

թարգմանական մատենագրությունը գիտական աշխատանքում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

•

լրացնելու թարգմանական մատենագրությունը։

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Նկարագրել Հայ աստվածաբանական մատենագրության սկզբունքները, հայ վարդապետների
և եկեղեցական հայրերի աստվածաբանական երկերը։
Բ1 Վերլուծել և համեմատել հայ և ընդհանրական եկեղեցիների աստվածաբանների
դավանաբանական ձևակերպումները և գրական ժառանգությունը։
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային քննություններ։
Բ4 Վերլուծել մատենագրական ժառանգության մեջ կիրառվող տոմարական հաշվումների
հիմնական առանձնահատկությունները, կատարել տոմարական ճիշտ հաշվարկներ
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում նոր
նյութի քննարկում, հանձնարարում է հետազոտական աշխատանք։
2. ուսանողները ունկնդրում են դասախոսությունը, մասնակցում քննարկումներին և ձևավորում
սեփական պատկերացումները բանավիճային հարցերում։
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում, զեկուցումների պատրաստում,
խմբային աշխատանք և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի թեմաներով։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննություններ. անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ ըստ նախօրոք տրված հարցաշարի: Գնահատվում են առավելագույն 4
միավորով: Քննական տոմսը բաղկացած է երկու հարցից՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
2.Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 2 միավոր: Մասնակցություն` 1 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3-ական
միավոր:
•

1. Անցողիկ գնահատական` 10 միավոր: Ընդհանուր` 20 միավոր:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Եկեղեցաքաղաքական, աստվածաբանական վիճաբանությունները 6-15-րդ դարերում։
Աստվածաբանության ու վարդապետական ըմբռնումների համակարգումը 6-15-րդ դարերում։
Դավանաբանական մտքի պատմությունը 6-15-րդ դարերում։ Եկեղեցու վարդապետական
գործունեությունը 6-15-րդ դարերում։
Արևելյան եկեղեցու հայրերի և վարդապետների մատենագրությանը։ Մաքսիմոս Խոստովանողի
կյանքն ու մատենագրությունը։ Մաքսիմոս Խոստովանողի Բանի աստվածաբանությունը։ Հովհան
Դամասկացու կյանքը և մատենագրությունը։
Արևմտյան եկեղեցու հայրերի և վարդապետների մատենագրությանը։ Ֆրանցիսկ Ասսիզեցու
կյանքն ու գործունեությունը։Սխոլաստիկա (Անսելմ Քենթերբերացի, Թովմա Աքվինացի):
Հայ միջնադարյան մատենագրությունը։ Հովհան Իմաստասեր Օձնեցու կյանքն ու
գործունեությունը։ Օձնեցու մատենագրությունը, վարդապետությունը Քրիստոսի բնությունների
շուրջ, խորհրդաբանությունը եկեղեցու մասին։
Խոսրովիկ Թարգմանչի կյանքն ու դավանական երկերը։ Ինչպես է բացատրում Խոսրովիկ
Թարգմանիչը Բանի մարմնավորումը։ «Անձ» և «Դեմք» հասկացությունների տարբերակումը ըստ
Խոսրովիկի։ Մանազկերտի ժողովի տասը կանոնները։ Գրիգոր Նարեկացու գրական
ժառանգությունը։Ներսես
Շնորհալու
գրական
ժառանգությունը։
Գրիգոր
Տաթևացու
կյանքը,մատենագրությունը։
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
• Անասյան Հ. Ս., Հայկական մատենագրություն, Հտ. Ա,Բ, Եր., 1959, 1976։
• Շիրինյան Մ. Է., Մեկնողական ժանրի կազմավորումը և զարգացումը Հայաստանում «Աշտանակ» հայագիտական պարբերագիրք Գ, Եր., 2000, էջ 36-54:
• Քյոսեյան Հ., Եկեղեցու հայրեր, վարդապետներ (IV-VIIIդդ.), Եր., Մագաղաթ, 2007։
• Քյոսեյան Հ., Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի և վարդապետների մատենագրությունից,
Եր., 2008։
• Карсавин Л. П., Святые отцы и учители церкви (раскрытие православия в их творениях),
Издательство Московскогоуниверситета, 1994.
• Мейендорф И. Прот., Введение в святоотеческое богословие, М., 1992.
• Фаррар Ф., Жизнь и труды свв. Отцов и учителей церкви. Очерки церковной истории в
биографиях, перев. с англ. А. П. Лопухина СПб., 1891.
• Флоровский Г. Прот., Восточные отцы церкви, М., 2003.
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1. 2104/Մ04

Մասնագիտական պրակտիկա

4. 6 շաբաթ

5. 180 ժամ

6. 8-րդ կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
•
•

•

Զարգացնել մասնագիտական հմտությունները և փորձառությունը` կիրառելով
մանկավարժական և հոգեբանական կարողությունները
Դպրոցներում դասավանդվող «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի
շրջանակներում պատրաստել մասնագիտական նյութը կրթական չափանիշների
համաձայն և դասավանդել հավատարիմ ազգային եկեղեցու սկզբունքներին
Գործնական
աշխատանքների
միջոցով
ծանոթացնել
ուսանողին
աստվածաբանության դասավանդման հիմնաձևերին և կարևորագույն մեթոդներին

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•
•
•

Կկարողանա դասավանդել «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկան համաձայն
կրթական չափանիշների
Կհասկանա աստվածաբանության դասավանդման և ուսումնասիրության
գործընթացի հիմնական հմտությունները
Կտիրապետի աստվածաբանության դասավանդման հիմնական մեթոդներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
•
•

Գործնականում ստացած տեսական գիտելիքների կիրառություն
Գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացում
Աստվածաբանության մասին բազմաբնույթ գիտելիքների համակարգում և
տեսական վերլուծություն

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

Տարաբնույթ լսարաններում ստացված գիտելիքների մեկնաբանում և
կիրառություն

•

Աստվածաբանաության վերաբերյալ գիտահետազոտական աշխատանքի
իրականացում

•

Հայաստանի կրթական հաստատությունների առանձնահատկությունների
վերլուծություն

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4 Նկարագրել Հայ աստվածաբանական մատենագրության սկզբունքները, հայ վարդապետների
և եկեղեցական հայրերի աստվածաբանական երկերը։
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Բ1 Վերլուծել և համեմատել հայ և ընդհանրական եկեղեցիների աստվածաբանների
դավանաբանական ձևակերպումները և գրական ժառանգությունը։
Բ2 Օգտագործել ձեռագրական ու արխիվային նյութերը, կատարել բնագրային քննություններ։
Բ4 Վերլուծել մատենագրական ժառանգության մեջ կիրառվող տոմարական հաշվումների
հիմնական առանձնահատկությունները, կատարել տոմարական ճիշտ հաշվարկներ
Բ5 Հանդես գալ իբրև փորձագետ աստվածաբանության ոլորտին առնչվող հարցերում։
Գ1 Օգտվել աստվածաբանությանն առնչվող ժամանակակից տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ)։
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

•
•
•
•
•

Աստվածաբանական տեքստերի վերլուծություն
«Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի դասագրքերի և մեթոդական
ձեռնարկների ուսումնասիրություն
Աստվածաբանության դասավանդման պատմության և մեթոդների իմացություն
Ծանոթություն աստվածաբանության դասավանդման միջազգային փորձի հետ
Ղեկավարի հսկողությամբ ուսումնական հաստատություններում և
պատմամշակութային կենտրոններում գործառույթների իրականացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
•

Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված)
է գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային,
կատարել ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում
ներկայացրել պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
•
•
•
•
•

Ծանոթացում
պրակտիկայի
անցկացման
վայրի
աշխատանքային
առանձնահատկություններին
Կատարելիք աշխատանքի ժամանակացույցի կազմում
Ըստ ժամանակացույցի անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում
Վերջնարդյունքների ամփոփում
Օրագրերը ներկայացվում են համապատասխան ամբիոնների ղեկավարներին և
գնահատվում

14. Կազմակերպությունների ցանկ.
•
•
•
•

Երևանի հանրակրթական դպրոցներ
Հայորդաց տներ
Ուսումնական հաստատություններ
Պատմամշակութային կենտրոններ:
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