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

1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում
(այսուհետև` ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական
ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոններըֈ
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլնֈ
1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:
2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48
ECTS կրեդիտիֈ 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 կրեդիտիֈ
2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտֈ
2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի
համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3
շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը
բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսա1

Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված
ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ),
կարող են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկովֈ
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մյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը
բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ
ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական
համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգ»-ի:
2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:
2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց
սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի
պատրաստման և գնահատման կարգերի:
3.

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը

3.1. Համակարգի հիմնադրույթները

3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար սահմանված
կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների
հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորումֈ
3.1.3. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ
գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
3.2. Դասընթացների գնահատումը

3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկաց5

վող եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննությունֈ
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքների բնույթիցֈ Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր
կամ բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրումֈ
3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել առավելագույնը 10 միավորֈ
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար.
Գարդ. = Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով2).

Աղյուսակ 1.
Գնահատման բաղադրամասը
Առավելագույն միավորը

Քընթ.1
5

Քընթ.2
5

Քեզր.
10

Գարդ.
20

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներովֈ

3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի
ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում
է կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից
(Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար.
Գարդ.= Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է
համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար
սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են
ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Առավելագույն միավորը

Քընթ 1
10

Քընթ 2
10

Գարդ.
20

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

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5: Առաջադրանքների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով:
3
Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:

6

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

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

3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափակիչ
գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթացները:

3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:
3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը

3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև
գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասինֈ

3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորըֈ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառության կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 67րդ և 1112-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):

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

3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքումֈ

3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի
վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:

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

3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունները հանձնելուց հետո, եթե ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն ի7

րավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:

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

3.3.10.

Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռավար ձևով կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:
3.4. Գնահատման սանդղակը

3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում
է 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը

3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակներիֈ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակըֈ

3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանցվում
և կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրումֈ

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

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

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

ֈ
i

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

i

¶ ³ñ¹i

,

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

Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)ֈ

3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների
գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
ìØ ֈ
Øà¶ 
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին
որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238  15,87 ` 20 հնարավորից:
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3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ
շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երըֈ

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը
4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվումֈ
4.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի
ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և այդ
ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանովֈ
4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում
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պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի
ձեռքբերման հնարավորությամբ:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից
վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը
ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն
ընթացիկներից ստացած միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման
հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7:
4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝
մեկը կամ երկուսը) և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից
վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
միավորը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից:
Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա
տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը:
4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում
պետք է վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:
4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման համակարգին:
4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, եթե առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը,
ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ (կամ այլ ուժային կառույցների) պատվերով սովորող
ուսանողների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ:
(4.10 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 11.04.2019 թ. թիվ 9/8.2 որոշմամբ):
4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում
թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի
գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր արդյունարար միավորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:
4.12. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
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4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականը ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝
համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:
4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված ուսանողը
վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված թեմայով մագիստրոսական թեզը:
5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող
հիմնական փաստաթղթերից է:
5.2. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ), ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական քննությունների դեպքում՝ համապատասխան հիմքերը, ընդհանուր մրցույթից
դուրս ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի՝ բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները,
- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը
համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում:
5.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի՝ բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
5.4. Համալսարանն ավարտելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ ներառյալ
ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
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6.

Դասընթացների տեղեկագիրքը

6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների
տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջումֈ
6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում
է.
ա) առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգը»,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
 ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը
շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման
ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
 առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և
ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի
համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:
7.

Առցանց դասընթացի կազմակերպումը

7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են
կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը,
ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:
7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն ստանալու համար:
7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման
և զարգացման վարչությունը:
7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը ՏՏԿՀ
կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց միջավայր:
7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը,
տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և սեմինարներ:
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7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:
8.

Պրակտիկայի կազմակերպումը

8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն), մասնագիտական (արտադրական,
գիտահետազոտական, փորձարարական), մանկավարժական, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:
8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական հմտությունները:
8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան
կրթական ծրագրով:
8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝
աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված»
նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է առաջադրանքները:
9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը
9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված է դասընթացի կամ դասընթացների խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համապատասխան
գրականության ցանկը:
9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն է ներ13

կայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:
9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնաժողովում:
9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը գնահատվում է «անբավարար»:
9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը գրավոր
դիմում է ամբիոնի վարիչին:
10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ընդհա-

նուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն
ընտրում է երկուսը:
10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վարչություն:
10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի:
11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:
11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով
հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու
նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում
է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային շրջանակի և
աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների:
11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարության
հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից
ավելի կրթական ծրագրեր:
12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
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12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու նպատակով
նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ ենֈ
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի համար
նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողներին ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և
պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ
ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և
այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ կապված
տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:
12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը
լսում և գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:
13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
13.1. Ուսանողն իրավունք ունի`
 սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շարունակելու մասնագիտական կրթությունը,
 սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները ԵՊՀում,
 մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը,
 բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝
ըստ սահմանված կարգի,
 հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագիտական
(զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան,
 օգտվելու ԵՊՀ գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
 ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,
 լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում, ստանալու ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
 սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ՝ օտարերկրյա պետությունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,
 միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու
այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
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 ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամբողջ ժամանակահատվածի համար,
 ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրոպական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:
13.2. Ուսանողը պարտավոր է`
 ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,
 կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
 հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,
 սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները,
 վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել ուսման
վարձավճարը,
 հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,
 կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ ակտերով սահմանված ուսանողի պարտականությունները:
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Միջազգային հարաբերություններ»
2. «Հանրային կառավարում»

1. «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Միջազգային հարաբերություններ 031801.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Միջազգային հարաբերությունների բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2021-2022

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Հեռակա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կազմակերպվում է՝ համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների ընդունելության կանոնակարգի: «Միջազգայինհարաբերություններ»
մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է հայոց լեզու և
գրականություն, հայոց պատմություն և օտար լեզու առարկաներից կենտրոնացված
ընդունելության քննությունների արդյունքներով: Ընդունելության քննություններին կարող են
մասնակցել միջնակարգ և միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ունեցող դիմորդները:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակներն են.
1. Պատրաստել որակյալ մասնագետներ, որոնք կտիրապետեն մասնագիտական
հմտություններին և կարողություններին՝ ունակ լինելով աշխատելու միջազգային
հարաբերությունների ինչպես պրակտիկ, այնպես էլ փորձագիտական
գործունեության բնագավառում:
2. Տրամադրել ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ միջազգային
հարաբերությունների գործընթացների և միտումների վերաբերյալ՝ պրակտիկ
գործունեությունների բնագավառում դրսևորելով քաղաքական գործընթացները
համակարգված վերլուծելու կարողություններ,
3. Խթանել ուսանողների մոտ գիտա-հետազոտական և փորձագիտական
նախնական գիտելիքներնու հմտությունները ՝ ներառելով տեսականմասնագիտական գիտելիքների ամուր բազան, գիտակարգերի վերլուծական
հասկացութային շրջանակները և գործիքակազմը:
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4. Միջազգային փորձի հիման վրա պատրաստել մրցունակ միջազգայնագետներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1. Ձևակերպել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
առաջնահերթությունները,ինչպես նաև սահմանել միջազգային կազմակերպությունների
գործունեության նպատակներն ու սկզբունքները
Ա2. Ներկայացնել միջազգային հարաբերությունների իրավական չափումը
Ա3. Թվարկել մեծ և ռեգիոնալ տերությունների քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներն ու
ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները,
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա5. Ներկայացնել հայ դիվանագիտության առանձնահատկությունները, ձեռքբերումներն ու
ձախողումները` պատմական տարբեր փուլերում` պետականության առկայության և
բացակայության պայմաններում:
Ա6.Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա7.Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից հակամարտությունների և նրանց լուծման
մեխանիզմները
Ա8. Ներկայացնել ծրագրի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Ա9. Ձևակերպել պաշտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների վարման, դիվանագիտական արարողակարգի, վարվելակերպի և վարվեցողության
շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Բ3. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
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Բ4.Կատարել

արտաքին

քաղաքական

զարգացումների

պատճառահետևանքային

վերլուծություն:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Բ6.Համեմատել, համադրել ու հակադրել ժամանակակից համաշխարհային ուժային
կենտրոնների ռազմավարությունը:
Բ7. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ գործընթացների համատեքստում:
Բ8. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները
և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ2. Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն, ինչպես նաև
մասնագիտական աղբյուրների և գրականության հիման վրա արված գիտահետազոտական և
վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու առաջարկությունները
ներկայացնելու կարողություն:
Գ3. Գնահատել առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
Գ5.Օգտվել

մասնագիտական

աղբյուրներից:

Պատրաստել

գրականությունից

և

տեղեկատվության

եզրակացություն`

համեմատելով

ու

տարատեսակ
համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների ընդհանրական կարողությունները գնահատվում են հետևյալ ձևերով.
 զեկուցումներ,
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հրապարակումներ, պրեզենտացիաներ
գրավոր հաշվետվություններ,
գրավոր և բանավոր ընթացիկ քննություններ.
եզրափակիչ գնահատումով բանավոր քննություններ.
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունֈ

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Դասընթացի ավարտին շրջանավարտները հնարավորություն կունենան իրենց
գիտելիքները գործնականում կիրառել.


Արտաքին գործերի նախարարությունում,



Միավորված ազգերի կազմակերպության ՀՀ ներկայացուցչությունում,



Եվրոպայի խորհրդի երևանյան գրասենյակում,



Եվրոպական միության հայաստանյան պատվիրակությունում,



Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնում,



Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակությունում,



Հայաստանում Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության
ներկայացուցչությունում,



Եվրասիական հետազոտությունների ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղում և
այլն:

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

ժամանակակից
սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լսարաններ,

էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Պետական կրթական չափորոշիչ «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
-

18. ԵՊՀ «Միջազգային հարաբերություններ» բակալավրի կրթական ծրագրում դասավանդող
դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
 դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների
տեխնիկաների կիրառման կարողություն
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իմացություն,

ակտիվ

ուսուցման

Հետազոտական
 միջազգային հարաբերությունների և արտաքին քաղաքականության եռամակարդակ
վերլուծության իրականացման հմտություն,
 քաղաքական և իրավական փաստաթղթերի, տարաբնույթ գիտական աղբյուրների և
նյութերի հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային տեղեկատվական
ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
 հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:
Հաղորդակցման
 լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
 հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
 օտար լեզվի իմացություն (ռուսերենի՝ գերազանց իմացություն և անգլերենի՝
առնվազն A2 կամ B1 մակարդակին համապատասխան)ֈ
ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel,
Power-Point) հմտություններ
 ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն
 լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx,
prezi, canva և այլն)
Այլ կարողություններ
 անհրաժեշտ
ռեսուրսները
գնահատելու
իրականացնելու կարողություն,

և

ծրագրերն

արդյունավետորեն

 հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և
իրավական նորմերի իմացություն (մասնավորապես` հաղորդակցությունների
ոլորտում),
 ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2. Մասնագիտական կարողություններ
 քաղաքական, քաղաքագիտական, սոցիոլոգիական, մեդիա շրջանակներում՝
հետազոտությունների և վերլուծության իրականացման կարողություն,
 բանավոր զեկույցներ և
մշակելուհմտություններ,

գրավոր

զեկուցագրեր

ու

հաղորդագրություններ

 հրապարակային ելույթներ, վերլուծականներ պատրաստելու և իրականացնելու
կարողություն,
 գիտական և կորպորատիվ հատուկ միջոցառումներ՝ ասուլիսներ, ճեպազրույցներ,
համաժողովներ, շնորհանդեսներ և այլն կազմակերպելու և կառավարելու կարողություն,
 սոցիալական
ցանցերում
հաղորդակցման
կառավարելու և ապահովելու կարողություն,

բովանդակությունը՝

 իմիջի ձևավորման ռազմավարություն մշակելու,
իրականացնելու կարողություն,
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կոնտենտը

իմիջային հաղորդակցման

 ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
 թիրախային լսարանների առանձնացնելու և
հաղորդակցման իրականացման կարողություն,

դրանց

հետ

ռազմավարական

 փաստաթղթեր,
տեղեկատվականփաթեթներ,
այլ
համապատասխան
տեքստերմշակելու, ստեղծարար գրագրության հմտություններ,
 ԶԼՄ-ների հետ հարաբերություններ ձևավորելու հմտություններ,
 մեդիա իրադարձություններ կառավարելու կարողությունֈ
3. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան


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



վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/ կամ մեթոդական հրատարակությունների
առկայություն,



վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովներիֈ
Մանկավարժական փորձ



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



վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական
դասընթացների,

տեղական կամ միջազգային
որակավորման բարձրացման

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ


առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ՝ քաղաքագիտության, միջազգային
հարաբերությունների, դիվանագիտության, պատմության և քաղաքական լրագրության
ոլորտներում և այլնֈ
Այլ պահանջներ



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



ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝
առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)ֈ
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«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
Ձևակերպել
միջազգային
հարաբերություններում Բ1
Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի
առկա
հիմնախնդիրներն
ու
կազմում, թարգմանություն, մշակում և վերլուծություն՝
առաջնահերթությունները,ինչպես
նաև
սահմանել
դրսևորելով մասնագիտական հմապատասխան գիտելիքներից
միջազգային կազմակերպությունների գործունեության
օգտվելու կարողություն
նպատակներն ու սկզբունքները,
Ա2
Ներկայացնել
միջազգային
հարաբերությունների Բ2
Գործնականում
իրականացնել
մասնագիտական
իրավական չափումը
գործունեություն՝
դրսևորելով
երկրագիտության,
մասնագիտական
հաղորդակցման,
դիվանագիտական
այցելությունների և զրույցների վարման, դիվանագիտական
արարողակարգի,
վարվելակերպի
և
վարվեցողության
շրջանակներում
ունեցած
գիտելիքներից
օգտվելու
կարողություն:
Ա3
Թվարկել
մեծ
և
ռեգիոնալ
տերությունների Բ3
Վերլուծել
միջազգային
հարաբերություններում
առկա
քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներն ու
հիմնախնդիրներն ու բացահայտել ներազդող գործոններն ու
ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին
չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
քաղաքականության առանձնահատկությունները,
Ա4
Վերարտադրել
օտարալեզու
մասնագիտական Բ4
Կատարել
արտաքին
քաղաքական
զարգացումների
տեքստերի հիմնական գաղափարները ու արտացոլել
պատճառահետևանքային վերլուծություն:
սեփական վերլուծությունն
ու պնդումները՝ օտար
լեզվով:
Ա5
Ներկայացնել
հայ
դիվանագիտության Բ5
Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական
առանձնահատկությունները,
ձեռքբերումներն
ու
գիտելիքները գործնականում օգտագործելու փորձագիտական
ձախողումները` պատմական տարբեր փուլերում`
հմտություններ,
պետականության առկայության և բացակայության
պայմաններում:
Ա6
Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի Բ6
Համեմատել, համադրել ու հակադրել ժամանակակից
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Ա7

զարգացումների պատճառներն ու հետևանքները:

համաշխարհային ուժային կենտրոնների ռազմավարությունը:

Լուսաբանել
և
դասակարգել
ժամանակակից Բ7
հակամարտությունների
և
նրանց
լուծման
մեխանիզմները

Վերլուծել
միջազգային
հարաբերություններում
առկա
հիմնախնդիրների
հնարավոր
զարգացումները՝
տարածաշրջանային
և/կամ
գլոբալ
գործընթացների
համատեքստում:
Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման
գործընթացի առանձնահատկությունները:

Ա8

Ներկայացնել ծրագրի շրջանակներում պահանջվող Բ 8
հիմնական բովանդականյին նյութերն ու սահմանել
հիմնական գաղափարները:
Ա9
Ձևակերպել պաշտոնական տեքստերը և ներկայացնել
մասնագիտական թարգմանություններ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել Գ3
հետազոտությունների
արդյունքները
և
վարել
գիտական բանավեճեր:
Գ2

առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները

Ամփոփել
նորմատիվային
փաստաթղթերի Գ4
պահանջների
համաձայն,
ինչպես
նաև
մասնագիտական աղբյուրների և գրականության
հիման
վրա
արված
գիտահետազոտական
և
վերլուծական
մշակումները,
հանդես
բերելով
եզրահանգումներն
ու
առաջարկությունները
ներկայացնելու կարողություն:
Գ5

Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ
կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով
հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:

Օգտվել
մասնագիտական
գրականությունից
և
տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից:Պատրաստել
եզրակացություն`
համեմատելով
ու
համակարգելով
հակամարտության
կողմերի
փաստարկներն
ու
հակափաստարկները:
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Ուսումնական մոդուլի անվանում

Մոդուլի
թվանիշը

Ա
1

Ա
2

Ա Ա Ա Ա Ա
3 4 5 6 7

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ7
8 9
1
2
3
4
5
6

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց պատմության
հիմնահարցեր-1
Ռուսերեն-1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության
հիմնահարցեր-2
Ռուսերեն-2
Էկոլոգիայի և
բնապահպանության հիմունքներ
Կիրառական վիճակագրության և
տվյալների հետ աշխատանք
Իրավունքի հիմունքներ

1401/Բ1
1106/Բ2

Գ
3
x
x

1703/Բ3
1401/Բ4
1106/Բ5

x
x
x

x
x
x

1703/Բ6
0708/Բ7

x
x

x
x

0105/Բ8

x

x

1901/Բ9

x

x

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1302/Բ10

x

x

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
Քաղաքացիական
պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության
առաջին բուժօգնություն
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ(ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱ
Ն 4)

2301/Բ11

x

x

0002/Բ12

x

x

Բարոյագիտության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից

1302/Բ13
0708/ Բ13

x
x

x
x
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Բ Գ
8 1

Գ
2

Գ
4

Գ
5
x
x

հայեցակարգեր
Գործարարության հիմունքներ

1005/ Բ13

x

x

Կրոնագիտության հիմունքներ

2101/ Բ13

x

x

Հոգեբանության հիմունքներ

1306/ Բ13

x

x

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/ Բ13

x

x

Սոցիոլոգիական հիմունքներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ

2203/ Բ13
1007/Բ13

x
x

x
x

Տրամաբանության հիմունքներ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ
(ՊԱՐՏԱԴԻՐ)
Աշխարհի քաղաքական քարտեզ

1301/ Բ13

x

x

Դիվանագիտության
ժամանակակից մոդելը
Մասնագիտական
թարգմանություն /անգ./-1
Միջազգային
հարաբերությունների և
դիվանագիտության
համակարգային պատմություն
/հին և միջին շրջան/
Մասնագիտական

1201/Բ15

1201/Բ14

1603/Բ16

x

x
x

1603/Բ18

x

x

1201/Բ17

x
x
X

x

x
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x

X

x
x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

թարգմանություն /անգ./-2
Միջազգային
հարաբերությունների
մասնագիտական ներածություն
Միջազգային
հարաբերությունների և
դիվանագիտության
համակարգային պատմություն
/նոր շրջան/
Հայաստանի միջազգային
դրությունը հին ու միջին
դարերում
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ-1
/անգլ./
Միջազգային
հարաբերությունների և
դիվանագիտության
համակարգային պատմություն
/նորագույն շրջան/
Հայոց դիվանագիտությունը նոր
ժամանակներում
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ-2
/անգլ./
Դիվանագիտական
արարողակարգ, վարվելակերպ և
վարվեցողություն
Միջազգային տնտեսական
հարաբերություններ

1201/Բ19
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x x

x

x

x
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1201/Բ20
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1201/Բ21
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1205/Բ22
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1201/Բ23
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1201/Բ24

x

x

x
X

x

x

x

x

1205/Բ25
x

x

X

x

1201/Բ26
1003/Բ27

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

1905/Բ28

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1202/Բ29

x

x
x

x

x

x
x

x

x
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X
x

x

x
x

x

x

Դիվանագիտական
վարվեցողություն /անգլ./
ՀՀ միջազգային դրությունը և
արտաքին քաղաքականությունը
նորագույն ժամանակներում
Արդի միջազգային
հարաբերությունները Մերձավոր
Արևելքի երկրներում
Միջազգային
հարաբերությունների
տեսության հիմունքներ
Ղարաբաղյան հիմնահարցը և
միջազգային դիվանագիտությունը
Պետություն և իրավունքի
տեսություն
Դիվանագիտական լեզվի
թարգմանության խորացված
դասընթաց
Դիվանագիտական և
հյուպատոսական ծառայություն
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1205/Բ30
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1205/Բ36
x

1201/Բ37

Երկրագիտություն /անգլ./

1201/Բ38

Հայկական հարցը և միջազգային
դիվանագիտությունը

1201/Բ39

Միջազգային իրավունք

1906/Բ40

Աշխարհաքաղաքականություն
Ինտեգրացիոն գործընթացները
Ասիական տարածաշրջանում
Սփյուռք-հայրենիք
հարաբերությունները
Իրանի Իսլամական
Հանրապետության
տարածաշրջանային

1201/Բ41
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1201/Բ42
1201/Բ43
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1201/Բ44
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x

x
x

x

x

քաղաքականությունը
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ-1 /2րդօտ. լեզվ.. իսպ., գերմ., ֆրանս.,
արաբ., պարսկ., թուրք., չին.,
ճապ./
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ-2 /2րդօտ. լեզվ.. իսպ., գերմ., ֆրանս.,
արաբ., պարսկ., թուրք., չին.,
ճապ./
Դիվանագիտական գրագրություն
կազմում /1-րդօտ. լեզվ.. իսպ.,
գերմ., ֆրանս., արաբ., պարսկ.,
թուրք., չին., ճապ./
Դիվանագիտական
այցելությունների և զրույցների
վարում 1/2-րդ օտ. լեզվ.. իսպ.,
գերմ., ֆրանս., արաբ., պարսկ.,
թուրք., չին., ճապ./
Դիվանագիտական
վարվեցողություն -1 /2-րդ օտ.
լեզվ.. իսպ., գերմ., ֆրանս., արաբ.,
պարսկ., թուրք., չին., ճապ./
Դիվանագիտական
վարվեցողություն -2 /2-րդ օտ.
լեզվ.. իսպ., գերմ., ֆրանս., արաբ.,
պարսկ., թուրք., չին., ճապ./
Երկրագիտություն 2-րդօտ. լեզվ. /
իսպ., գերմ., ֆրանս., արաբ.,
պարսկ., թուրք., չին., ճապ./
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (ՀԱՏՈՒԿ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 1)

1205/Բ45
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1205/Բ46

1205/Բ47

1205/Բ48

1205/Բ49

1205/Բ50

1201/Բ51
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Կամընտրական առարկաներ
Ինտեգրացիոն գործընթացները
ԱՊՀ տարածաշրջանում
Համաշխարհային
քաղաքականության ոչ պետական
դերակատարները

1201/Բ52
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1201/Բ52

Կամընտրական առարկաներ
Արաբական պետությունների
արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները
Ժամանակակից միջազգային
հակամարտությունների
մասնագիտական վերլուծություն

1201/Բ53
x

x

x

x

x

x

x

x

1201/Բ53

Կամընտրական առարկաներ
Տեղեկատվական պատերազմենը
և դիվանագիտությունը
Քաղաքական որոշումների
ընդունման գործընթացը
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (ՀԱՏՈՒԿ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 4)
Դիվանագիտական գրագրություն
կազմում /անգլ./

1201/Բ54
1201/Բ54

1205/Բ55
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x

x

x

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ

1.1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ -1 3. 2 կրեդիտ
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. գործ. -10 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարքային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխություններըֈ
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 վերջնարդյունքները՝
Գ ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և
ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման
օրինաչափությունները,
 Գ պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
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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 2.Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5.դաս.-10 ժամ
6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7.ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝


3.2 կրեդիտ

հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը,



բազմակողմանիորեն

զարգացած,

կենսունակ

ազգային

գիտակցություն

ունեցող

քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`


Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց)
գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ.դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու
որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու
հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների
հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1
թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը:
Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը
Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (10801375 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. 1703/ Բ03

2. Ռուսերեն – 1

4. 5 ժամ/շաբ.

5. գործ.-20

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

3. 4 կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
●
●
●
●
●

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.


ցուցաբերել հաղորդակցման հմտություններ




կազմել մասնագիտական տեքստի ամփոփագիր
կազմել ռեֆերատ մասնագիտական թեմայով



թարգմանել մասնագիտական տեքստը

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

գործնական պարապմունքներ

2.

ինքնուրույն աշխատանք

3.

թիմային աշխատանք

4.

բանավոր ներկայացում

5.

հարց և պատասխան

6.

ստուգողական աշխատանք

7.

ուսուցողական ֆիլմի դիտում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
 Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները:
 Շարահյուսական

կառուցվածքները:

Գիտական

ոճի

ձևաբանական

առանձնահատկությունները:
 Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.:
РУДН, 2010.
1.1401/Բ04

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 2
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3.2 կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 10 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարքային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկություններըֈ
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 վերջնարդյունքները՝
 Գ ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և մշակման
սկզբունքները,
 Գ օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը
գնահատվում է 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,
2016:
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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/Բ05

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

4. 2.5 ժամ/շաբ.
6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 2 կրեդիտ

5.դաս.-10ժամ
7.ստուգարքային

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և
նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի 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 ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ.դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու
որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու
հարց:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը
Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական
պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի
միջազգայնացումը:
Հայ
քաղաքական
կուսակցությունների
առաջացումը
և
հայ
ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան
հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային
Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին:
Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ
Հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
1. 1703/ Բ06
2. Ռուսերեն – 2
3. 4 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.

5. գործ.-20

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.


մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան
ոլորտում,



մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում,
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մասնագիտական թարգմանություն կատարելու հմտություն,



մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին մասնակցելու ունակություն,



միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց լեզվի
իմացություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
5. բանավեճ
6. ստուգողական աշխատանք
7. թեստային աշխատանք
8. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4. թեստային առաջադրանք
5. բանավոր հարցում
6. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ
 Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի
ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները:
 Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները:
 Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.
1. 0708/Բ07
2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության
3. 2 կրեդիտ
հիմունքներ
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-10
6. 2-րդ՝աշնանային 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
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էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության
զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

հետ

հասարակության

համահունչ

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
2. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
3. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
4. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
5. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
2. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,
3. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի
հաշվարկման ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
2. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. Մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան
ոլորտում:
Բ3. Մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային
քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և
օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի
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գոյատեվման հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ:
Էկոհամակարգեր:
 Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ:
 Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի
կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների
պահպանությունը:
 Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու
առողջությունը:
 Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն
ունեցող
փոխկապակցվածությունը:
Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային
մեխանիզմների հիմնական դրութները և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ.
2. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն»,
Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
3. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.
4. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»:
Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան,
2010թ., 311 էջ:
1. 0105/Բ08

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների
3. 2 կրեդիտ
հետ աշխատանք
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 5, սեմինար - 5
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ3. Մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան
ոլորտում:
Ա4. Մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանքֈ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Ուսանողին տրվում է 3 հարց նախապես
հանձնարարված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
 Նկարագրական վիճակագրություն:
 Նմուշային եղանակ:
 Գնահատման տեսություն:
 Միջակայքային գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գասպարյան Կ. Վ., ―Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու‘‘, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., ―Математическая статистика‘‘, кн. дом ― Либроком‘‘, М.,
2014.
3. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:
1.1901/Բ09 2.Իրավունքի հիմունքներ
3.2 կրեդիտ
4.2.5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-10
6.3-րդ՝
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 մշակույթֈ
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, հիմնադրույթներըֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


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


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 զգացումֈ

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
Գ2. օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ),
Գ3. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը
և իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացումֈ
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,
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 կենսագործումըֈ
 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 իրավունքֈ
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
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:
1. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան
Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
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2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

3. 4 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-10

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսումնասիրել
փիլիսոփայական
մշակույթի
առանձնահատկությունները
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

և

ու

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,



տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,



գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,



վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ
իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ2.

առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական
հիմնախնդիրներ,
մշակել հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման
մեթոդներ:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
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3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3` Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատ-կությունները: Թեմա 4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5` Աշխարհի
ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7` Հասարակության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը: Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա 9` Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա 10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառման հիմունքներ
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. գործ.-10
6. 3-րդ

3. 2 կրեդիտ

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`

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)ֈ
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. Յուրացնելու համակարգչի կառուցվածքն ու նրա աշխատանքի հիմնական սկզբունքներըֈ
Գ2.
Բարձրացնելու
ուսանողի
մասնագիտական
ոլորտի
աշխատանքների
արդյունավետությունը:
Գ3. Պատրաստելու զեկույցներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, ներկայացնելու
հետազոտական
աշխատանքների
արդյունքները,
օգտագործելով
մուլտիմեդիա
տեխնոլոգիաներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և
ինքնուրույն առաջադրանքներ:
2. Ուսուցողական
նյութերը
և
ինքնուրույն
աշխատանքի
տրամադրվում են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝
էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. փոստին:

առաջադրանքները
փոխանցվում են

3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը
հանձնել առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի
հիման վրաֈ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների
վրաֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքներըֈ
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, գրաֆիկներֈ
Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4.
5.
6.

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

1. 0002/Բ12

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և
արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
առաջին բուժօգնություն

3. 4 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-5, գործ.- 5

6. 1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային
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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 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:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. դասակարգել ԱԻ-ները ըստ ծագումնաբանության, լուսաբանել հնարավոր
հետևանքները և դիմակայման ձևերը,
2. գիտակցել և գնահատել ՀՀ-ում հնարավոր դրսևորվող բնածին, տեխնածին, մարդածին
բնույթի ԱԻ-ների ռիսկը,
3. գործնականում իրականացնել առաջին օգնության հմտություններ, որոնց նպատակն է՝
նվազեցնել մահացությունը աղետի վայրում և հաշմանդամության տոկոսը ու նպաստել
հետագա բուժական գործողությունների արդյունավետությանը:
4. համադրել և վերլուծել ԱԻ-ների հնարավոր հետևանքների վրա ազդող կառավարելի
գործոնները, նպաստել այդ գործոնների կայունության բարձրացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով
(2 հարց,
ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար
մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.
3.

4.
5.

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

1. 0002/Բ12

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և
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3. 4 կրեդիտ

արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
առաջին բուժօգնություն
4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-5, գործ.- 5

6. 1-ին՝աշնանային 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`

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
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:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
5. դասակարգել ԱԻ-ները ըստ ծագումնաբանության, լուսաբանել հնարավոր
հետևանքները և դիմակայման ձևերը,
6. գիտակցել և գնահատել ՀՀ-ում հնարավոր դրսևորվող բնածին, տեխնածին, մարդածին
բնույթի ԱԻ-ների ռիսկը,
7. գործնականում իրականացնել առաջին օգնության հմտություններ, որոնց նպատակն է՝
նվազեցնել մահացությունը աղետի վայրում և հաշմանդամության տոկոսը ու նպաստել
հետագա բուժական գործողությունների արդյունավետությանը:
8. համադրել և վերլուծել ԱԻ-ների հնարավոր հետևանքների վրա ազդող կառավարելի
գործոնները, նպաստել այդ գործոնների կայունության բարձրացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
6. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
7. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
8. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով
(2 հարց,
ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար
մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
4. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
5. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
6. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.

7.
8.

9.
10.

Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի
համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
Կ. Ա. Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44
էջ:
Մ. Խ. Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք,
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
Ս. Ա. Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս.
հրատ., 2017
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Կամընտրական դասընթացներ
1.1302/Բ13

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-10
6. 4-րդ՝ գարնանային 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 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 վերջնարդյունքները.
Ա3. Հասկանալու հայոց պետականության պատմության իրադարձությունները, նորագույն
փիլիսոփայական ուղղությունների, բարոյագիտության, սոցիոլոգիայի, հոգեբանության,
մշակութաբանության, կրոնագիտության և տնտեսագիտության հասկացություններն ու
մասնագիտական կարևոր եզրույթների սահմանումները:
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
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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.
Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: Բարոյական հարաբերությունների
էությունը:Կրոնական էթիկա:Բիոէթիկա:Քաղաքական էթիկա:Սիրո մետաֆիզիկա:Կյանքի
իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
2. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
3. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
4. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
5. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
6. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.

1. 0708/Բ13
4. 5 ժամ/շաբ.

2. Բնագիտության ժամանակակից
հայեցակարգեր
5. դաս.-10

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 2 կրեդիտ

7. ստուգարքային

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու
բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները,
2. նկարագրելու
մեզ
շրջապատող
աշխարհում
կատարվող
երևույթների
օրինաչափությունները,
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)
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1. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Լուսաբանելու աշխարհահայացքային 3 հիմնական պրոբլեմների՝ Տիեզերքի, կյանքի և
մարդու ծագմանը վերաբերող հայեցակարգերը,
2. պարզաբանելու կենդանի մատերիայի զարգացման օրինաչափությունները,
3. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից, կկարողանա
ինքնուրույն ռեֆերատ գրել, պատրաստել զեկուցում, բանավիճել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, որն անցկացվում է թեստային համակարգով, on line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.









5.

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.
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:
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2. Գործարարության հիմունքներ

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

3. 2 կրեդիտ

5. դաս.-10
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,
գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
 ներկայացնել
գործարարության
տեսա-մեթոդական
հենքերը,
ինչպես
նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,
 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ3. Մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան
ոլորտում:
Ա4. Մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ
 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և
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դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
 ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝
ինքնուրույն
պարապելու
համար,
հանձնարարվում
է
համապատասխան
գրականություն,
 կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
 այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում է 3 հարց նախապես
հանձնարարված 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
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,
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կառուցվածքը, բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М.,
2009, 288с.
2. Буров В.Ю. ―Основы предпринимательства‖ Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ,
2009, 336с.
4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: ―И.Д.Вильямс‖,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. ―Организация предпринимательской деятельности‖. Схемы и
таблицы, СПб., 2007, 352 с.
1. 2101/Բ13

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-10

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

3. 2 կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


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



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



բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ4. Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ5.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը և ցուցաբերել գիտելիք և
ունակություններ՝ շարունակելու մասնագիտական կրթությունը մագիստրոսական ծրագրերի
(այդ թվում՝ արտասահմանյան) միջոցով:
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.
3. 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 համակարգըֈ


«Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և
պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքներըֈ



Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն:
Բազմաստվածություն և միաստվածությունֈ 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 առանձնահատկություններըֈ


Բուդդայականության

առաջացումը

և

զարգացումը,

դավանաբանական

և

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:


Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական
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և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:


Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և
ոչ ավանդական հարանվանություններ,



Հայոց

եկեղեցու

դավանաբանական

և

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական
և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քրիստոնյա Հայաստանֈ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002ֈ
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
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2. Հոգեբանության հիմունքներ

4. 5 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-10

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

3. 2 կրեդիտ

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:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,

2.

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

3.

կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

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

տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին

2.

կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,

3.

օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ 6. տարբերակել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները, օգտագործել հոգեբանական
գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում և
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալել և տարածել նոր
տեղեկատվությունը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
 պրակտիկ աշխատանքներ,
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և
մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական
հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
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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. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-10

6. 4-րդ՝ գարնանային 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 առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական
ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացներըֈ

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 գործընթացներըֈ
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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 վերջնարդյունքները.
Գ1 Պատկերացում կազմել «մշակույթ» հասկացության նկատմամբ ժամանակակից
մոտեցումների
մասին:
Գ2 Հասկանալ գիտության ընդհանուր գործընթացի մշակութային հիմքերը ինչպես նաև
գիտակցելու իր՝ որպես անհատի, հասարակության անդամի մշակութային
դերակատարումը:
Գ3 Պատկերացում կազմելու համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական
զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Գ4 Հասկանալու ժամանակակից մշակութային գործընթացների
առաձնահատկություններըֈ
Գ5 Իր մասնագիտական ոլորտի զարգացման հետ կապված գործընթացները տեղավորելու
մշակութային ու սոցիալական ավելի լայն համատեքստում:
Գ6 Ճանաչելու և իրարից զանազանե համաշախարհային մշակութային գործընթացի
պատմական և լոկալ դրսևորումներըֈ
Գ7 Մեկնաբանելու մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացներըֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
Մշակութային գործընթացներ:
Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ
հասկացությունները:
Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն»
կատեգորիաների համատեքստում:
Մշակույթը և գենդերը:
Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
Մշակույթը և լեզուն:
«Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացություններըֈ
Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
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հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

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

2001.
1.2203/Բ13

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2. սեմ. -2
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և
հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ


ծանոթացնել 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
առարկան,

և

էթիկական

առանձնահատկությունները,

ուսումնասիրության

3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես
նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու
հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու
հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
Գ2. Մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները:
Գ3. Արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ
ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված
գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
2.

Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ

3.

Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում

4.

Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա

5.
6.

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

7.

Մշակույթ, մշակույթի տարրեր

8.
9.

Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
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
Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гидденс Э. ―Социология‖// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. ―Социологическое воображение‖// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей
редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264
с.
3. Штомпка П. ―Социология. Анализ современного общества‖ М.: Логос, 2005, 664 с.
7. Macionis J.J. ―Sociology‖// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.

1. 1007/Բ13 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
3. 2 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-10
6. 4-րդ` գարնանային 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
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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 վերջնարդյունքները.
Ա2.Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսագիտության կարևորագույն
սահմանումների, հասկացությունների, տնտեսական մեխանիզմների գործողության
առանձնահատկությունների իմացություն և որոշակի բնագավառում դրանք օգտագործելու
կարողություն, արտադրողի տնտեսական գործունեությանն ու սպառողի վարքին առնչվող
հիմնական հասկացությունների իմացություն, մասնագիտական առանձին ոլորտներում
տնտեսագիտական
մտածողության
ու
տնտեսական
որոշակի
գործունեության
իրականացման ունակության ձևավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել
կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և
պարզաբանում,
. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել
կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում է 3 հարց նախապես
հանձնարարված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
4. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման
խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և
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հասարակական ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն,
1999:
2.

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

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

1. 1311/Բ13
4.

2. Տրամաբանության հիմունքներ

5 ժամ/շաբ.

3. 2 կրեդիտ

5. դաս.-10

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու
սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ
իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն:


ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական
կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են
մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու
կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. 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
1. հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը
ժամանակ,

գիտատեսական

և

գործնական

ուսումնասիրությունների

2. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական

65

գործողությունները,
3. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ`
պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության,
հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից
բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն
հայթայթելու և վերամշակելու,
Գ2. վերլուծելու արդի խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար առկա և
անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու հնարավորությունները, Գ3.պատրաստելու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնակ ան բաժիններից.


Տրամաբանության



սկզբունքը: Միտք և լեզու:
Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության
տեսակները:
Հասկացության



առարկան

Տրամաբանական
ծավալի

և

նշանակությունը:

գործողություններ

բաժանման

էությունը,

Բազմատրամաբանության

հասկացությունների
տեսակներն

ու

հետ:

կանոնները:

Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման էությունը
տեսակներն ու կանոնները:
Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց
տեսակները:

Տրամաբանական

մտածողության

հիմնական

օրենքները.

որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության
պահանջները: Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները.
պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие.
М.,2005.
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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.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ
1.
1201/Բ14

2. Աշխարհի քաղաքական քարտեզ

3. ECTS 4 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. 14 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար
6. առաջին կիսամյակ՝աշնանային
7.Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանող միջազգայնագետին կամ քաղաքագետին անընդհատ
բարդացող հասարակական կյանքի քաղաքական ոլորտի տարածքային
կազմակերպման, տարածքային միավորների բազմաբնույթ կապերի
կատարելագործման հիմնախնդիրներին
 Ուսուցանել ուսանողներին պատերազմի ու խաղաղության աշխարհագրությանը,
ծանոթացնել տարածքային հակամարտություններին
 Ունկնդիրների մոտ հստակեցնել հասարակության տարածքային կառուցվածքի
պարզաբանմամբ աշխարհաընկալման ուղիները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել քաղաքական աշխարհագրության հիմնական տեսական մոտեցումներին ու
հիմնախնդիրներին
2. նկարագրել աշխարհի քաղաքական քարտեզի զարգացման արդի միտումներն ու
դինամիկան
3.
ներկայացնել
քաղաքական
աշխարհագրության
դերը
արդի
միջազգային
հարաբերություններում
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությոնները
գործնական և մասնագիտական հարթակում
5. Քաղաքական աշխարհագրության շրջանակներում համեմատել, համադրել կամ
հակադրել ժամանակակից համաշխարհային ուժային կենտրոնների ռազմավարությունը
6. Ցուցաբերել զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն գնահատելու համար առկա խնդիրները և
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
8.առանձնացնել և տարբերակել քաղաքական աշխարհագրության դիսցիպլինի տեսական և
կիրառական արժեքային ու գործիքակազմական բաղադրամասերը, համեմատել առկա
փաստարկներն ուհակափաստարկները
10.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա1. Ձևակերպել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
առաջնահերթությունները, ինչպես նաև սահմանել միջազգային կազմակերպությունների
գործունեության նպատակներն ու սկզբունքները,
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ3. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից: Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, այդ թվում `երկխոսության բաղադրամասերի ներառմամբ
2. սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ
3.ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա- քանչյուրը`
առավելագույնը 2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանա- բար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աշխարհի քաղաքական քարտեզի ձևավորման գլխավոր փուլերը
2. Երկիր–պետություն: Պետականության հատկանիշները
3. Հարավկովկասյան պետությունների քաղաքական քարտեզը
4. Եվրոպայի քաղաքական քարտեզի ձևավորման փուլերը
5. Ասիայի քաղաքական քարտեզը
6. Աֆրիկայի քաղաքական քարտեզը
7. Լատինական Ամերիկայի քաղաքական քարտեզը
8. Հյուսիսյին Ամերիկայի քաղաքական քարտեզը
9. Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի և Օվկիանիայի քաղաքական քարտեզը
10. ԱՊՀ քաղաքական աշխարհագրությունը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Վալեսյան Ա. Լ., Վալեսյան Լ.Հ. Քաղաքական աշխարհագրություն. Եր, ԵՊՀ հրատ.,
2009
Горбанев В.А.Общестбенная география зарубежного мира и Росии. –М.: ЮНИТИДАНА: 2014
Путырский В.С. Политическая география. Москва.: издательство Юраст,2014
Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира.Москва.: издательство ,,Аспект Пресс,, 2017
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5.

De Blij H.V., Mueller P. Gieographi: Realms, Regions, and Concepts. John Wiley & Sons,
2010

1. 1201/Բ15

2.Դիվանագիտության ժամանակակից 3.ECTS 2կրեդիտ
մոդելը
4. 2.5ժամ/շաբ.
5. 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար
6. 1-ինկիսամյակ՝աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին ծանոթացնել դիվանագիտության ժամանակակից մոդելի ձևավորման
պատմական, տնտեսական, իրավական ասպեկտներին:
 Վերլուծել դիվանագիտության՝ որպես ժամանակակից միջազգային
հարաբերությունների ֆունկցիոնալ արտահայտության ձևավորման ու զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները:
9. դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել ժամանակակից դիվանագիտության կազմակերպական հիմանական ձևերը ու
տեսակները,
կըմբռնի ժամանակակից դիվանագիտության իրականացման հիմնական մեթոդներն ու
ձևերը, ինչպես նաև դրանց զարգացման հեռանկարները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծել և իմաստավորել դիվանագիտության տեղն ու դերը միջազգային
հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ1.

Պատրաստել

գիտական

զեկուցումներ,

ներկայացնել

հետազոտությունների

արդյունքները և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել

եզրակացություն`

համեմատելով

ու

համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Լսարանային
հանդիպումներ,
որոնք
դասախոսությունների
և
թեմատիկ
քննարկումների համակցություն ենֈ Դրանք ուղղված են ուսանողներին դասընթացի
հիմնական թեմաների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը, նրանց մոտ ընդհանուր
քննադատական մտածողության և գրավոր վերլուծական աշխատանքներ կատարելու
հմտության զարգացմանըֈ
2. Թեմատիկ գրականության ընթերցում, վերլուծություն, ներկայացում և քննարկում ֈ
Ուսանողները պարտավոր են նախապես հանձնարարված թեմային առնչվող
գրականությունը ընթերցել և հանձնարարվող գրականությանը կից տրամադրվող
հարցերի հիման վրա մշակել պլան՝ հանձնարարված նյութի վերաբերյալ: Ուսանողների
ներկայացրած հարցերն իմի բերվելուց հետո քննարկվում են գործնական
պարապմունքներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր քննություն: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 5ական միավոր արժեքով: Հարցերը ներառում են ուսումնական կիսամյակի ընթացքում
յուրացրած ողջ նյութը կամ դրա մեծ մասը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դիվանագիտության հասկացությունը
2. Դիվանագիտության ժամանակակից
պատմության էվոլյուցիան)

մոդելի

ձևավորումը:

3. Դիվանագիտական ծառայությունը միջազգային
համակարգում XX դ. երկրորդ կեսին XXI դարում:

(Դիվանագիտության

հարաբերությունների

նոր

4. Բազմակողմ դիվանագիտությունը
5. Ոչ կառավարական (ոչ պետական)
փուլերը:

ակտորների դիվանագիտության կայացման

6. Բացևհանրայինդիվանագիտություն:
7. Տնտեսականդիվանագիտությունը
8. Դիվանագիտությունը եվրոպական ինտեգրացիայի պայմաններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.И. Попов, ,, Современная дипломатия‖, М. 2003 г.
2. В. Зорин, ,,Основы дипломатической службы‖, М., 1962 г.
3. А. Борунков, ,,Дипломатический протокол в России‖, М.
4. Г. Никольсон, ,,Дипломатия‖, М., 1941 г.
5. T. Зонова, ,,Современная модель дипломатии. Истоки становления и перспективы
развития'', М., 2003 г.
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1. 1603/Բ16

2.Մասնագիտական թարգմանություն
(անգլերեն) - 1

4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին կիսամյակ՝աշնանային

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. գործ. – 30
7.առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝





ստեղծել հիմք մասնագիտական լեզվի իմացության համար՝ համակարգելով
նախնականգիտելիքներըանգլերենիհնչյունաբանության,
բառագիտությանևքերականությանբնագավառներում,
ներմուծել մասնագիտական հենքային բառապաշար,
զարգացնել ուսանողի ընկալողական (ընթերցել, լսել) հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել անգլերենի, արտասանական նորմերը, բառակազմական կանոնները,
2. ճանաչելու անգլերենի հիմնական քերականական կաղապարները,
3. բացատրելումասնագիտական հենքային բառապաշարը,

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

օգտագործել մասնագիտական առավել գործածական եզրույթները,
տարբերակելու անգլերենին բնորոշ քերականական կաղապարները,
գործնականում իրականացնելու ընթերցելով և ունկնդրելով ընկալելու կարողություն,
կատարելու մասնագիտական տեքստի բանավոր և գրավոր թարգմանություն և
վերարտադրում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետօգտվելտեղեկատվականտարբերաղբյուրներից՝ներառյալհամացանցը,
2. կիրառելու գիտելիքները գործնականում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9.

Ձևակերպել

պածտոնական

տեքստերը

և

ներկայացնել

մասնագիտական

թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների
և

զրույցների

վարման,

դիվանագիտական
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արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և
գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ
ու հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
7. անհատական և խմբային աշխատանք,
8. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ ստուգում (առանց եզրափակիչ գնահատման),
որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
1-ին ընթացիկ քննություն՝ բանավոր հարցում.
1-ին ընթացիկ քննություննանցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝
1.
ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և
վերարտադրում (3 միավոր),
2.
ընթացիկ լրատվական նյութի բովանդակության մեկնաբանում (3 միավոր),
3.
մասնագիտական թեմայով զեկույց (4 միավոր):
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր հարցում.
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 առաջադրանք՝
1. գրավոր թարգմանություն հայերենից անգլերեն՝ օգտագործելով մասնագիտական
բառապաշարը (4 միավոր),
2. մասնագիտական բառապաշարի սահմաններում նախադասությունների
փոխակերպում (2 միավոր),
3.
գրավոր մեկնաբանություն մասնագիտական թեմաների շուրջ (4 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. հանրամատչելի և մասնագիտական ադապտացված տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների շուրջ զրույց,
3. Լսելով ընկալում. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի ունկնդրում (1-2 րոպե
տևողությամբ) և վերարտադրում,
4. Գրավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների շուրջ նյութի
մեկնաբանություն,
5. Թարգմանություն. ընդհանուր և մասնագիտական ոլորտի նյութի թարգմանություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Yerznkyan Y., Abrahamyan A. and others, On Democracy in English. Yerevan: Yerevan
State University, 2013.
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2. Osetrova E. Diplomacy and War. Москва, 2005.
3. Rees G., Lebeau I. and others Language Leader: Upper-Intermediate. Pearson Longman,
2010.
4. Karapetyan M., Vartapetian Z., Hovhannisyan G., Petrosyan A. Building ESP Listening
Skills: Political Leadership. Yerevan: Yerevan University Press, 2017.
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2. Միջազգային հարաբերությունների և
3.5 կրեդիտ
դիվանագիտության համակարգային
պատմություն/հին և միջին շրջան/
4. ժամ/շաբ. 5 ժամ
14 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար
6.2-րդկիսամյակ՝ գարնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում հին և միջին շրջանի միջազգային հարաբերությունների հիմնական
խնդիրների, արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունների և դեսպանական
գործի կազմակերպման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հին և միջին դարերի միջազգային հարաբերությունների պատմությունը, 2.
կըմբռնի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ուսանողը կկարողանա համեմատական վերլուծության ենթարկել տարբեր երկրների
արտաքին քաղաքականության իրականացման ձևերն ու եղանակները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Տեսական և գործնական գիտելիքները հիմք կհանդիսանան հին և միջին շրջանի
միջազգային հարաբերությունների մասին վերլուծություն անելու և ինքնուրույն
տեսակետներ ներկայացնելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6.Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ1.

Պատրաստել

գիտական

զեկուցումներ,
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ներկայացնել

հետազոտությունների

արդյունքները և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:

Պատրաստել

եզրակացություն`

համեմատելով

ու

համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք դասախոսությունների
և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն ենֈ Դրանք ուղղված են ուսանողներին դասընթացի
հիմնական թեմաների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը, նրանց մոտ
ընդհանուր քննադատական մտածողության և գրավոր վերլուծական աշխատանքներ
կատարելու հմտության զարգացմանըֈ
2. Թեմատիկ գրականության ընթերցում, վերլուծություն, ներկայացում և քննարկումֈ
Ուսանողները պարտավոր են նախապես հանձնարարված թեմային առնչվող
գրականությունը ընթերցել և հանձնարարվող գրականությանը կից տրամադրվող
հարցերի հիման վրա մշակել պլան՝ հանձնարարված նյութի վերաբերյալ:
Ուսանողների ներկայացրած հարցերն ի մի բերվելուց հետո քննարկվում են
գործնական պարապմունքներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա- քանչյուրը`
առավելագույնը 2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանա- բար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հին Եգիպտոսի դիվանագիտությունը:
2. Միջազգային հարաբերությունները Առաջավոր և Հարավային Ասիայում (մ.թ.ա. 2-1 հազ.)
3. Հին Հունաստանի դիվանագիտությունը
4. Հին Հռոմի դիվանագիտությունը
5. Բյուզանդիայի դիվանագիտությունը:
6. Պապերը և Ֆրանկական պետությունը:
7. Դիվանագիտական ծառայությունը Արաբական խալիֆաթում:
8. Կիևյան Ռուսիայի դիվանագիտությունը /9-15- րդ դդ./
9. Ֆեոդալական մասնատվածության ժամանակաշրջանի դիվանագիտոթւոյւնը «Մասնավոր
պատերազմի իրավունքըե:
10. Սրբազան Հոմեական կայսրությունը և պապությունը 11-15- րդ դդ.:
11. Ֆրանսիայի դիվանագիտությունը 12-15- րդ դդ.:
12. Իտալիայի դիվանագիտությունը 12-15- րդ դդ.:
13. Առաջին միջազգային կոնգրեսները:
14. 16-18- րդ դարերի դիվանագիտությունը և դիվանագիտական մարմինների ընդհանուր
բնութագիրը:
15. Եվրոպական պետությունների դիվանագիտությունը 16-18- րդ դարերում:
16. Ամերիկյան Հանրապետության դիվանագիտությունը 1775-1794 թթ.:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Ն Մաշկին, Հին Հռոմի պատմություն, Եր.:
2. Հին Հունաստանի պատմություն, Վ. Ավդիևի խմբ., Եր.:
3. Հին Արևելքի պատմություն, Վ. Ավդիևի խմբ., Եր.1982
4. Միջին դարերի պատմություն, Ս. Սկազկինի խմբ., Երևան, 1975 թ.:
5. История дипломатии, под ред. В. Потемкина, М., 1941.
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2.Մասնագիտական թարգմանություն
(անգլերեն) - 2

4. 7.5 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ կիսամյակ՝աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. գործ. -30
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց




ընդլայնել ուսանողների մասնագիտական հենքային բառապաշարը,
զարգացնել մասնագիտական ոլորտում հաղորդակցվելու հմտությունները (խոսել,
գրել),
 խորացնել բանավոր և գրավոր թարգմանության կարողությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչելու մասնագիտական ոլորտին բնորոշ քերականական կառույցները,
2. բացատրելու հատուկ մասնագիտական թեմատիկ բառապաշարը,
3. լուսաբանելու մասնագիտական թարգմանության սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելումասնագիտական ոլորտին բնորոշ քերականականկաղապարները,
2. օգտագործելու հատուկ մասնագիտական թեմատիկ բառապաշարը,
3. ցուցադրելու մասնագիտական գրավոր և բանավոր թարգմանության կարողություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից՝ ներառյալ
համացանցը,
2. պատրաստելու և ներկայացնելուզեկուցումներ
3. մասնակցելուքննարկումներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9.

Ձևակերպել

պածտոնական

տեքստերը

և

ներկայացնել

մասնագիտական

թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
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մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների
և

զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և
գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ
ու հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ ստուգում, որոնցից յուրաքանչյուրը
գնահատվում
է
առավելագույնը
5
միավոր,
և
1
եզրափակիչքննություն՝առավելագույնը 10 միավոր:
1-ին ընթացիկ քննություն՝ բանավոր հարցում.
1-ին ընթացիկ քննություննանցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է3 հարց՝
1. ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով տեքստի ընթերցում, թարգմանություն
և մեկնաբանություն (2 միավոր),
2. ընթացիկ լրատվական նյութի բովանդակության մեկնաբանում (1 միավոր),
3. մասնագիտական թեմայով զեկույց (2 միավոր):
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր հարցում.
2-րդ ընթացիկ քննություննանցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 առաջադրանք՝
1. գրավոր վերարտադրում հայերենից անգլերեն՝ օգտագործելով մասնագիտական
բառապաշարը (2 միավոր),
2. մասնագիտական բառապաշարի սահմաններում նախադասությունների
փոխակերպում (1 միավոր),
3. գրավոր մեկնաբանություն մասնագիտական թեմաների շուրջ (2 միավոր):
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝
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1. ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով տեքստի ընթերցում, թարգմանություն
և մեկնաբանություն (3 միավոր),
2. անցած նյութի ստուգում (2 միավոր),
3. մասնագիտական թեմայով զեկույց (4 միավոր),
4. ունկնդրած նյութի հիման վրա թեստային աշխատանք (1միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. հանրամատչելի և մասնագիտական ադապտացված և կարճ
բնագիր տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների շուրջ քննարկում,
3. Լսելով ընկալում. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի ունկնդրում (2-3 րոպե
տևողությամբ) և վերարտադրում,
4. Գրավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների շուրջ նյութի
շարադրում և ամփոփում,
5. Թարգմանություն. մասնագիտական ոլորտի նյութի երկկողմանի՝ հայերենից
անգլերեն և անգլերենից հայերեն թարգմանություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Yerznkyan Y., Abrahamyan A. and others, On Democracy in English. Yerevan: Yerevan
State University, 2013.
2. Osetrova E. Diplomacy and War. Москва, 2005.
3. Rees G., Lebeau I. and others Language Leader: Upper-Intermediate. Pearson Longman,
2010.
4. Karapetyan M., Vartapetian Z., Hovhannisyan G., Petrosyan A. Building ESP Listening
Skills: Political Leadership. Yerevan: Yerevan University Press, 2017.

1. 1201/Բ19

2. Միջազգային
հարաբերությունների
մասնագիտական ներածություն

3. 3կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/
5.8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական
6.2-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Լրացնել մասնագիտության նախնական, հիմնարար գիտելիքների այն չափաբաժինը,
որն անհրաժեշտ է մասնագիտության ընկալման, հիմնարար պատկերացումների
ձևավորման համար,


Տալ գիտելիքներ միջազգային հարաբերությունների, համաշխարհային քաղաքական
գործընթացների, ինչպես նաև դրանցում Հայաստանի Հանրապետության
ներգրավվածության մասին,



Ուսանողին սովորեցնել մասնագիտությամբ գիտահետազոտական աշխատանքներ
կատարելու, ինչպես նաև մասնագիտական էթիկայի հիմունքներին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

3.

կիմանա
միջազգային
հարաբերությունների՝
որպես
գիտակարգի
առանձնահատկությունները, դրա զարգացման շրջանները, ժամանակակից
միջազգային հարաբերությունների և համաշխարհային քաղաքականության բնույթը,
կտիրապետի միջազգային հարաբերություններում և համաշխարհային քաղաքական
գործընթացներում առկա հիմնախնդիրներին, դրանց առանձնահատկություններին,
ինչպես նաև՝ Հայաստանի Հանրապետության տեղն այդ գործընթացներում,
կտիրապետիմասնագիտությամբ գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու
հմտություններին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները մասնագիտական կրթության
շարունակության, իսկ այնուհետև՝ մասնագիտական գործունեության ընթացքում,

2.

կիրառելով վերլուծական-կանխատեսական մոտեցում՝ ստացված տեղեկատվության
և գիտելիքների համադրությամբ կկատարի մասնագիտական վերլուծություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

կկարողանա կատարել ինքնուրույն վերլուծություններ քննարկվող թեմաների շուրջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական հմապատասխան գիտելիքներից
օգտվելու կարողություն
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Բ8. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:
Գ1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ2. Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն, ինչպես նաև
մասնագիտական աղբյուրների և գրականության հիման վրա արված գիտահետազոտական
և վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու առաջարկությունները
ներկայացնելու կարողություն:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից: Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասաժամին ներկայացվելիք հարցի նախօրոք հանձնարարում ուսանողներին,
2.հարցի փաստական մասի ներկայացում և ինտերակտիվ քննարկում-վերլուծություն
լսարանում,
3. թեմայի ամփոփում հարցերի և ընդհանրական եզրակացությունների տեսքով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որից առաջինն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Միջազգային հարաբերությունները որպես գիտակարգ: Թեմա 2՝ Միջազգային
հարաբերությունների զարգացման փուլերը: Թեմա 3՝Արտաքին քաղաքականություն: Թեմա
4՝ Ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների հիմնական խնդիրները և
մարտահրավերները: Թեմա 5՝ Նոր չափումները ժամանակակից միջազգային
հարաբերություններում: Թեմա 6՝ Համաշխարհային քաղաքական գործընթացներ: Թեմա 7՝
Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում:
Թեմա 8՝ «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ գիտա-հետազոտական
աշխատանք կատարելու կարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1.
2.
3.
4.
5.

Алчинов В. М., Политические проблемы международных экономических отношений,
М.: Восток-Запад, 2009.
Кулагин В. М., Международная безопасность, Учебное пособие для студентов, М.:
Аспект Пресс, 2007.
Лебедева М. М., Мировая политика: Учебник для бакалавров, М.: Кнорус, 2011.
Мировая политика и международные отношения, под ред. С. А. Ланцова, В. А.
Ачкасова, Учебник, М.: Аспект Пресс, 2011.
Никитина Ю. А., Международные отношения и мировая политика.: Введение в
специальность, МГИМО, М.: Аспект Пресс, 2014.
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2. Միջազգային հարաբերությունների և
դիվանագիտության համակարգային
պատմություն/նոր շրջան/

4.ժամ/շաբ. 5 ժամ

3. ECTS 4 կրեդիտ

5. սեմինար /6ժամ/ և գործնական /14 ժամ/

6. Երրորդ կիսամյակ՝
7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնելու ուսանողներին նոր ժամանկների միջազգային
հարաբերությունների հիմնական միտումները, ուժային կենտրոնները ու նրանց շահերը,
ընդհանուր
զարգացումները: Լուսաբանելու և պարզաբանելու նոր ժամանակներում
իրականացված Եվրոպական երկրների արտաքին քաղաքականությանը, նրաց մշակմանը
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ու իրականացմանը, ինչպես նաև հիմնական քաղաքական գործընթացներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Կծանոթանա`
Նոր
ժամանակների
միջազգային
հարաբերությունների
հիմնական
միտումներին
 Եվրոպական երկրների արտաքին քաղաքականությանը,
 նրանց մշակման ու ձևավորման փորձին, ինչպես նաև դրսևորումներին,
 պատկերացում
կկազմի
համաշխարհային
քաղաքականության
գործընթացների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Կարող է ներկայացնել նոր ժամանակների միջազգային հարաբերությունների
դրսևորման հիմնական միտումները, այդ ժամանակվա նշանավոր քաղաքական
գործիչների քաղաքական նորարարությունները և եվրոպական երկրների արտաքին
քաղաքական շահերը ու առաջնահերթությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Տեսական և գործնական գիտելիքները հիմք կհանդիսանան նոր ժամանակների
միջազգային հարաբերությունների մասին վերլուծություն անելու և ինքնուրույն
տեսակետներ ներկայացնելու համար:
 Ստացված տեղեկությունները և իմացությունը հնարավորություն կստեղծի
լուսաբանել Եվրոպական երկրների քաղաքականությունը, անել համապատասխան
կանխատեսումներ նարանց քաղաքականության դրսևորումների հարցում նաև
ժամանակակից իրողության պայմաններում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6.Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ4.Կատարել

արտաքին

քաղաքական

զարգացումների

պատճառահետևանքային

վերլուծություն:
Բ8. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:

Պատրաստել

եզրակացություն`

համեմատելով

ու

համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսությունների ժամանակ կիրառվում են լսարանին ուսումնական գործընթացին
ներգրավելու հետևյալ ձևերը` որոշ հարցերի շուրջ համատեղ քննարկումների
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կազմակերպում, ինչպես նաև գործնական առաջադրանքներ կարևորույթուն ներկայացնող
հարցերում ուսանողների կողմից ուսումնասիրություն անցկացնելու նպատակով:
Կիրառվող հիմնական մեթոդներն են` պատմա-քննադատական, փաստերի համադրման ու
վերլուծության, սկզբնաղբյուրների դասակրգման, պատմա-համեմատական և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություն ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով, գնահատման նվազագույն քայլը 0.5
միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածական դասախոսությունից, հիմնական նյութի ներկայացումից ըստ ծրագրի
գլուխների վերնագրերի, գրականության և աղբյուրների վերլուծությունից, այդ շրջանի
քաղաքականության հիմնական սկզբունքների վերլուծությունից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.




Ա. Կարապետյան, Միջազգային հարաբերությունները նոր ժամանակներում,
ուսումնա-օժանդակ ձեռնարկ, Երևան 2016թ.:
Մ. Մուրադյան §Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային հարաբերությունների
համակարգում¦, Եր., 2005:
§Նոր պատմություն¦, Ի.Գալկինի խմբ., (1789-1870թթ.), Եր., 1982
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2. Հայաստանի միջազգային դրությունը
3. ECTS 5 կրեդիտ
հին և միջին դարերում:
4.ժամ/շաբ. 5 ժամ
5. սեմինար /6 ժամ/ և գործնական /14 ժամ/
6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել Հայաստանի միջազգային դրությունը հին և միջին դարերում


Բացահայտել
Հայաստանի
արտաքին
առանձնահատկությունները և դրանց վրա ազդող գործոնները



Տրամադրել

բավարար

տեղեկատվություն

քաղաքականության

Հայաստանի

արտաքին

քաղաքականության մասին հին և միջին դարերում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ձեռք կբերի հին և միջին դարերում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության
մասին գիտելիքներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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 կկարողանա պատկերացում կազմել հին և միջին դարերի հայ դիվանագիտության
մասին
 կվերլուծի Հայաստանի հարաբերությունները հին և միջին դարերի պետությունների
հետ
 կներկայացնի Հայստանի դերը հին և միջի նդարերի միջազգային
հարաբերությունների համակարգում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


մասնագիտական գրականությունից օգտվելու եղանակների կատարելագործում



Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը նվիրված քննարկումներին
մասնակցության կարողությունների տիրապետում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել հայ դիվանագիտության առանձնահատկությունները, ձեռքբերումներն ու
ձախողումները` պատմական տարբեր փուլերում` պետականության առկայության և
բացակայության պայմաններում:
Ա6.Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ4.Կատարել

արտաքին

քաղաքական

զարգացումների

պատճառահետևանքային

վերլուծություն:
Բ8. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել

եզրակացություն`

համեմատելով

ու

համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսությունների ժամանակ կիրառվում են լսարանին ուսումնական գործընթացին
ներգրավելու հետևյալ ձևերը` որոշ հարցերի շուրջ համատեղ քննարկումների
կազմակերպում, ինչպես նաև գործնական առաջադրանքներ կարևորույթուն ներկայացնող
հարցերում ուսանողների կողմից ուսումնասիրություն անցկացնելու նպատակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություն ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով, գնահատման նվազագույն քայլը 0.5
միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:Ունկնդիրը դրական գնահատական ստանալու համար պարտավոր
է ներկայացնել Հայաստանի միջազգային հարաբերությունները հին և միջին դարերում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը`
Թեմա 1- Հայկական լեռնաշխարհի պետական կազմավորումների եվ պետությունների
արտաքին
քաղաքականությունը եվ միջազգային հարաբերությունները ք. ա. 15-8 դարերում:
Թեմա 2- Հայաստանի միջազգային դրությունը ք.ա. 7 դարի վերջից 3 դարի վերջ:
Թեմա 3 - Հայաստանի միջազգային դրությունը եվ արտաքին քաղաքականությունը
արտաշիսյանների օրոք
ք. ա. 189-1 թթ.:
Թեմա 4 – Մեծ Հայքի արտաքին քաղաքականությունը արշակունիներ օրոք 52-428 թթ.:
Թեմա 5 – Հայաստանի միջազգային դրությունը 5-9- րդ դարերում:
Թեմա 6- Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը Բագրատունիների գահակալության
օրոք:
Թեմա 7- Կիլիկյան հայոց թագավորության արտաքին քաղաքականությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հատ.1, Երևան, 1981:
2. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հնագույն ժամանակներից մինչև Ք. հ.
298թ., հատ.1, Երևան, 2007:
3. Աստուրեան Հ., Քաղաքական վերաբերություններ ընդմէջ Հայաստանի և Հռովա 190
էնն. Յ. 428 յ.
Ք., Վենետիկ, 1912:
4. <<Հայ ժողովրդի պատմությու >>, հ.1, ՀԽՍՀԳԱհրատ., Երևան, 1971:
5. <<Հայ ժողովրդի պատմություն>>հ.2, ՀԽՍՀԳԱհրատ., Երևան, 1984:
6. <<Հայ ժողովրդի պատմություն>>, հ.3, ՀԽՍՀԳԱհրատ.,
7. Հակոբյան Հ., ՏիգրանՄեծ, Երևան 2005:8. Լ. Տեր-Պետրոսյան Խաչակիրները և
հայերը հ. Բ, Երևան, 2007:

1. 1205/Բ22

2. Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ-1 (անգլերեն)

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունքներ
6. երրորդ կիսամյակ՝
7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել ուսանողների անգլերենի գիտելիքները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում՝ բանավոր խոսք, գրավոր խոսք, ընթերցում, լսելով ընկալում
 կատարելագործել մասնագիտական հաղորդակցման լեզվի և դրա լեզվաոճական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները
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ձևավորել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն ընդհանուր բնույթի և
մասնագիտական նյութեր թարգմանելու ունակություններ
 զարգացնել ուսանողների՝ քաղաքական մամուլի բառապաշարը, կաղապարները,
ոճական յուրահատկությունները տիրապետելու խորությունը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հստակ պատկերացնել միջնորդական առաքելության՝ որպես հակամարտությունների
բանակցային կարգավորմանը միտված երրորդ՝ անկողմնակալ կողմի գործունեության
առանձնահատկությունները
2. վերլուծել հեռահաղորդակցման՝ որպես դիվանագիտության վարման կարևորագույն
կապուղու, միջոցների կիրառությունը, այդ միջոցների առավելությունները, թերություններն
ու որոշակի սահմանափակումները
3. գնահատել բանակցային գործընթացի նշանակությունը, վերլուծել դրա փուլերը, ոճերն
ու մոտեցումների յուրահատկությունները
4. մեկնաբանել դիվանագետի դերը, պարտականություններն ու գործառույթների
շրջանակը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. պատշաճ մակարդակով արտահայտել իր մտքերը (գրավոր և բանավոր) ինչպես
ընդհանուր բնույթի, այնպես էլ մասնագիտական թեմաների շուրջ
6. կարողանալ գրավոր թարգմանել ոչ բարդ մասնագիտական տեքստեր անգլերենից
հայերեն և հայերենից անգլերեն
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել ընդհանուր թեմատիկա ընդգրկող կամ լայն
մասնագիտական ոլորտին վերաբերող ձայնագրությունների և տեսագրությունների նյութը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտվել հրապարակախոսական, լրատվական, մասնագիտական աղբյուրներից
9. գնահատել մասնագիտական հաղորդակցման լեզվի յուրահատկությունները և
կարողանալ կիրառել դրանց տարրերը գրավոր և բանավոր խոսքում
10. վերլուծել դիվանագետի և դիվանագիտության դերը արդի ժամանակաշրջանում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների
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և

զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և
գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ
ու հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

գործնական պարապմունքներ
անհատական և խմբային աշխատանքներ
հարցազրույցներ
զեկուցումներ
բանավեճեր
մասնագիտական նյութի քննարկումներ
ընդհանուր մասնագիտական թեմաների շուրջ ձայնագրությունների և
տեսագրությունների ունկնդրում և դիտում՝ հետագա քննարկմամբ
8. ամփոփիչ վերլուծական աշխատանքների ստուգում-քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը. 10 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում,
չափանիշը՝ թեստի 3 հարցերին ճիշտ պատասխանելը: Հարցերից 2-ը գնահատվում են 3ական միավոր, երրորդը՝ 4 միավոր ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը. բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
( որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրա: Միավորների քայլը 0.5 է:

Չափանիշները
-

սեփական բառերով գրագետ և ճիշտ վերարտադրել հարցատոմսի հարցերի նյութը;
ինքնուրույն վերլուծել և շարադրել թեմատիկ նյութը:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mediation
Multiparty Mediation
The Ideal Mediator
Telecommunications
Video-Conferencing
The Limitations of Telecommunications
The United Nations Organization
Peacemaking and Peacekeeping
The European Union
EU – Armenia Relations
EU – US Relations after the Cold War
Diplomats: Tasks and Responsibilities
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13. Diplomats – Agents of their States
14. Diplomacy as a Path to Safety
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. A. Abrahamyan, G. Melik-Bakhshyan, R. Melikyan. Diplomatic Intercourse (Part 2). Yerevan,
Yerevan University Press, 2012.
2. A. Abrahamyan, R. Melikyan, M. Mkrtchyan. Politics in Press (Part 2). Yerevan, Yerevan
University Press, 2011.
3. A. Jioeva. Insights into Politics and the Language of Politics. Moscow, 2013.
4. J. C. Humes. Speak Like Churchill, Stand Like Lincoln. Three Rivers Press, New York, 2000.
5. J Detz. How to Write and Give a Speech. St. Martin‘s Griffin, New York, 2002.

1. 1201/Բ23

2. Միջազգային հարաբերությունների և
3. 5 ECTS կրեդիտ
դիվանագիտության համակարգային
պատություն/նորագույն շրջան/
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 14 ժամ դասախոսություն, 6ժամ սեմինար
6. չորրորդ կիսամյակ ՝ գարնանային
7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
«Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության համակարգային
պատություն
(նորագույն
շրջան)»
առարկան`
որպես
միջազգային
հարաբերությունների
բաղկացուցիչ
մաս, ուսումնասիրում է
միջազգային
հարաբերությունների համակարգերի ու
ենթահամակարգերի ձևավորմանն ու
զարգացմանն
առնչվող
համալիր
հիմնախնդիրները,
պետությունների,
կազմակերպությունների
և
համաշխարհային
ասպարեզում
գործող
այլ
դերակատարների միջև արտաքին-քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլ
բնույթի
հարաբերություններն
ու
փոխառնչությունները:
Վերջինիս
ուսումնասիրությունն անհրաժեշտ է ձևավորման միջազգային հարաբերությունների
ժամանակակից համակարգի որոշակի առանձնահատկությունները, և ՀՀ-ի ու ԼՂՀ-ի
տեղն ու դերն այդ համակարգում հասկանալ համար:
Առարկայի ուսումնասիրության նպատակն է` ուսանողներին ներկայացնել
համաշխարհային պատմության միջազգային հարաբերությունների նորագույն
ժամանակաշրջանի հիմնական ու կարևորագույն այն իրադարձություններն ու
գործընթացները, որոնք խոշորագույն ազդեցություն են ունեցել միջազգային
հարաբերությունների ու վերջինիս կառույցների էվոլյուցիայի շրջանակներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ձևակերպել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
առաջնահերթությունները:
2. Թվարկել մեծ և ռեգիոնալ տերությունների քաղաքականության արդի
հիմնախնդիրներն ու ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին
քաղաքականության առանձնահատկությունները:
3. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն
ու հետևանքները:
4. Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից հակամարտությունների և նրանց
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լուծման մեխանիզմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
բացահայտել ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու
հետևանքները:
2. Կատարել արտաքին քաղաքական զարգացումների պատճառահետևանքային
վերլուծություն:
3. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
4. Համեմատել, համադրել ու հակադրել ժամանակակից համաշխարհային ուժային
կենտրոնների ռազմավարությունը:
5. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ գործընթացների
համատեքստում:
6. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները և վարել գիտական բանավեճեր:
2. Գնահատել առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
3. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և
գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված
փաստարկներ ու հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
4. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:
5. Պատրաստել
եզրակացություն`
համեմատելով
ու
համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
3.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ձևակերպել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
առաջնահերթությունները,ինչպես նաև սահմանել միջազգային կազմակերպությունների
գործունեության նպատակներն ու սկզբունքները
Ա3. Թվարկել մեծ և ռեգիոնալ տերությունների քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներն
ու ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները,
Ա5. Ներկայացնել հայ դիվանագիտության առանձնահատկությունները, ձեռքբերումներն ու
ձախողումները` պատմական տարբեր փուլերում` պետականության առկայության և
բացակայության պայմաններում:
Բ3. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
Բ4.Կատարել
արտաքին
վերլուծություն:

քաղաքական
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զարգացումների

պատճառահետևանքային

Բ7. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ գործընթացների համատեքստում:
Գ1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել
եզրակացություն`
համեմատելով
ու
համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, այդ թվում `երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ 5 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում,
չափանիշը՝ հարցատոմսի երկու հարցերին ճիշտ պատասխանելըֈ Յուրաքանչյուր հարց 2.5
միավոր ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 1.5-ական, իսկ մեկը՝ 2 միավոր արժեքով, ընդ. 5 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
Չափանիշները՝
- Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
- Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութըֈ
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Հաշվի է առնվում պատասխանի վերլուծական հիմնավորվածությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային հարաբերությունների զարգացման փուլերն ու հիմնական գործոնները:
Հասկացությունների պարզաբանում:
Միջազգային հարաբերություններն առաջին աշխարհամարտից հետո: Վերսալվաշինգտոնյան համակարգի կայացումը:
Վերսալ-վաշինգտոնյան համակարգի ճգնաժամն ու փլուզման գործընթացը:
Միջազգային հարաբերությունները Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին:
Սառը պատերազմի սկիզբն ու երկբևեռ աշխարհը:
Միջազգային հարաբերությունները 1950-ական – 1960-ական թթ.:
Լարվածության թուլացման համընդհանուր միտումներն ու միջազգային
հարաբերությունները 1970-ական թթ.:
Երկրորդ Սառը պատերազմը և միջազգային հարաբերությունները 1980-ական թթ.: Սառը
պատերազմի ավարտը:
Երկբևեռ համակարգի թուլացման գործոնները և միջազգային հարաբերությունները Սառը
պատերազմի ավարտից հետո (1989/91-2001 թթ.):
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Միջազգային հարաբերությունները հետ-հետսառըպատերազմյան ժամանակաշրջանում
(2001-2016 թթ.):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Աղբյուրների և գրականության ցանկ
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ղեկավարների Բեռլինի (Պոտսդամի) կոնֆերանսը. 1945թ. հուլիսի17-օգոստոսի 2
(Փաստաթղթերի ժողովածու), Երևան 1989:
3. Քոթանջյան Հ.Ս., Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության
մշակման ուղեցույցները տարածաշրջանային անվտանգության
ճարտարապետության համատեքստում, Երևան 2008:
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2. Киракосян А. (ред.), Армения и советско-турецкие отношения в дипломатических
документах 1945-1946 гг., Ереван 2010.

Անգլերեն լեզվով
1. Documents on British Foreign Policy/DBFP (1919-1939), London 1946-1986 Editors:
Professor E. L. Woodward, Dr R. Butler, Mr J. P. T. Bury, Professor W. N. Medlicott,
Professor D. Dakin and Miss M. E. Lambert (Mrs M E Pelly).
2. James A. Baker, III, and Lee H. Hamilton, Co-Chairs, The Iraq Study Group Report: The
Way Forward – A New Approach: Vintage Books, A Division of Random House, Inc.:
New York, 2006.
Հուշեր, ճառեր, ելույթներ,
քաղաքական գործիչների կենսագրություններ
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1. Буш Дж., Скоукрофт Б., Мир стал другим. Москва, 2004.
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5. Примаков Е. М., Годы в большой политике.- Москва, 1999.
6. Примаков Е. М., Ближний Восток на сцене и за кулисами.- Москва, 2012.
7. Прицкер Д.П., Жорж Клемансо. Москва, 1983.
8. Пу И, Первая половина моей жизни (Воспоминания последнего императора Китая), Москва
1996.
9. Трухановский В.Г., Антони Иден. М., 1974.
10. Хибберт К., Бенито Муссолини, Москва 1996.

Անգլերեն լեզվով
1. Hitler A., Mein Kampf (My Struggle)- Two volumes in one, Mumbai, 2004.
2. Nehru J., Glimpses of World History, Oxford University Press, 2003.
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2. Գալկին Ի. (խմբ.),Նորագույն պատմություն 1918-1939թթ., Երևան, 1983:
3. Գալկին Ի. (խմբ.), Նորագույն պատմություն 1939-1973թթ., Երևան, 1987:
4. Կարապետյան Ռ. Կ., Արաբական երկրների նոր և նորագույն պատմություն, Երևան,
2003:
5. Հակոբյան, Հ. Վ., Նորագույն պատմություն : Երևան. Ամարաս, 1998:
6. Հովհաննիսյան Ն. Հ., Արաբական երկրների պատմություն. Հ.III. Անկախության և
ինքնիշխանության դարաշրջան. 1918-2005թթ., Ալժիր, ԱՄԷ, Բահրեյն, Եգիպտոս,
Եմեն, Թունիս, Իրաք, Լիբանան, Լիբիա, Կատար, «Զանգակ-97», Երևան, 2006:
7. Հովհաննիսյան Ն. Հ., Արաբական երկրների պատմություն. Հ.IV. Անկախության և
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1918-2005թթ.,

Հորդանան,

Մավրիտանիա,

Մարոկկո, Պաղեստինի Ինքնավարություն, Սաուդյան Արաբիա, Սիրիա, Սուդան,
Քուվեյթ, Օման, «Զանգակ-97», Երևան, 2007:
8. Պավկովիչ Ա., Հարավսլավիայի մասնատումը. Ազգայնականությունը և պատերազմը
Բալկաններում, Երևան, 2007:
9. Ռութվեն Մ., Իսլամն աշխարհում, Երևան 2004:

Ռուսերեն լեզվով
1. В. Я. Белокреницкий, Н. Ю. Ульченко (Отв. ред.), Государство, общество,
международные отношения на Мусульманском Востоке: Афганистан, Иран, Пакистан,
Турция, этнический Курдистан, соседние мусульманские районы, ИВ РАН: Крафт+
Москва 2014. 608с.
2. Богатуров А.Д. (ред.), Системная история международных отношений в двух томах
(1918-2003), Москва, 2007.
3. Бузов В. И., Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2004), Ростов-на-Дону, 2005.
4. Вайс М. и Хасан Х., Исламское государство: Армия террора. Москва, 2016.
5. Гордиенко А. Н., Энциклопедия военного искусства: Войны второй половины XX века.
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Минск 1998.
6. Громыко А.А., Ковалев А.Г., Севостьянов П.П., Тихвинский С.Л. (ред. коллегия),
Дипломатический словарь в трех томах, Москва 1985-1986.
7. Заемский В. Ф., ООН и Миротворчество. Москва, 2012.
8. Иванова И.И., Турецко-Арабские Отношения и Их Место в Системе Международных
связей на Ближнем Востоке (1945-1983), Москва, 1985.
9. Кальвакоресси П., Мировая политика после 1945 года. Москва, 2000.
10. Капитонова Н. К., Приоритеты внешней политики Великобритании (1990-1997). Москва,
1999.
11. Кара-Мурза С. Г., Оранжевая мина, Москва, 1998.
12. Киссинджер Г. Дипломатия. Москва, 1997.
13. Клейменова Н. Версальско-Вашингтонская система МО. Москва, 1995.
14. Наринский М. М., История международных отношений (1945-1975), Москва, 2004.
15. Наумкин В.В., Попов В.В., Кузнецов В. А. (ответственные редакторы), Ближний Восток,
Арабское пробуждение и Россия: что дальше? (сборник статей), Москва, 2012.
16. Печуров С. Л., Арабский Восток: от «весны» к хаосу?, Москва, 2013.
17. Пономарев М. В., История стран Европы и Америки в Новейшее Время, Москва, 2008.
18. Попов В. И., Современная дипломатия, Москва 2010.
19. Торкунов А. В., Мальгин А. В., Современные международные отношения, Москва, 2014.
20. Трухановский В.Г. Новейшая история Англии. Москва, 1985.
21. Ульченко Н. Ю., Шлыков П. В., Динамика российско-турецких отношений в условиях
нарастания глобальной нестабильности, Москва 2014.
22. Фельтхэм Р. Дж., Настольная книга дипломата (Перевод с английского), Минск 2000.
23. Хазанов А.М. (отв. ред.), Ключевые игроки в ―Большой игре‖ в Азии в начале XXI века
(Сборник статей), Москва, 2008.
24. Хазанов А. М. (Отв. ред.) и др., Ось мировой политики XXI в.: Обострение борьбы за
ресурсы в Азии и Африке, Москва: 2012.
25. Шарипов У. З. (отв. ред.), Страны СНГ в системе международных отношений (Сборник
статей), Москва, 2008.
26. Шейман М.М., От Пия IX до Павла VI, Москва, 1985.
27. Широкорад А. Б., Россия и Китай: конфликты и сотрудничество, Москва, 2004.
28. Юрьев Д., Кризис Запада-Восход России, Москва, 2009.
29. Язькова
А.А. (отв. ред.), Юго-восточная Европа в эпоху кардинальных перемен
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Հոդվածներ

Հայերեն լեզվով
1. Չաքրյան Հ., Հայ-թուրքական հարաբերությունները Մերձավոր և Միջին Արևելքի
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1.

4. 5 ժամ/շաբ.

2. Հայոց դիվանագիտությունը նոր
ժամանակներում

2. 5 ECTS կրեդիտ

5.Դասախոսություն՝ 14 ժամ, գործնական՝ 6 ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ՝
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանող միջազգայնագետին ծանոթացնել նոր շրջանի հայոց դիվանագիտության
պատմությանն ու դրսևորումներին


Ուսանողներին ներկայացնել նոր շրջանի հայ դիվանագիտության
առանձնահատկությունները



Ուսանողներին մատուցել նոր շրջանի հայ դիվանագիտության բացթողումներն ու
ձեռքբերումները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

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

ներկայացնել նոր շրջանի հայ դիվանագիտության կարկառուն դեմքերին և ազգային
ազատագրական պայքարի հայտնի ներկայացուցիչներին
տիրապետել նոր շրջանի դիվանագիտության առանձնահատկություններին
վերլուծել նոր շրջանի հայ դիվանագիտության դրսևորումները և սերտել
պատմության դասերը

4.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

ներկայացնել նոր շրջանի հայ դիվանագիտության պատմությունը բովանդակային և
ժամանակագրական առումով
դրսևորել ստեղծագործական մտածողություն՝ հայ դիվանագիտության
առանձահատկությունները վերլուծելու գործում
ձևավորել վերլուծական միտք՝ հայկական պետականության վերականգնման
գործում հայոց դիվանագիտության ձեռքբերումների և բացթողումների
ուսումնասիրման գործում

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

ստացած գիտելիքները հիմք կծառայեն դիվանագիտության և դիվանագիտական
աշխատանքի մասին պատկերացում կազմելու գործում
յուրացնելով նոր շրջանի հայ դիվանագիտության պատմության դասերը՝ կարող է
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իր գիտելիքներով և պրակտիկ աշխատանքով նպաստ բերել Հայաստանի
Հանրապետության արտաքին քաղաքական շահերը պաշտպանելու գործում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ4.Կատարել

արտաքին

քաղաքական

զարգացումների

պատճառահետևանքային

վերլուծություն:
Բ8. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ, որն ուղեկցվում է ուսանողների հետ երկխոսությամբ և փոխադարձ
հարցադրումներով
2.Սեմինար պարապմունքներ՝ ինտերակտիվ բանավեճերով
3.Դասախոսությունների կազմակերպում Հայոց ցեղասպանության և Սարդարապատի
թանգարաններում՝ դիտակտիկ նյութի համադրմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր քննություն: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 5-ական
միավոր արժեքով: Հարցերը ներառում են ուսումնական կիսամյակի ընթացքում յուրացրած
ողջ նյութը կամ դրա մեծ մասը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ազատագրական շարժմա զարթոնքը և հայոց դիվանագիտական գործունեությունը
17-րդ դարի երկրորդ կեսին:
2. Ազատագրական պայքարը Արևելյան Հայաստանում 18-րդ դարի առաջին կեսին և
հայ-ռուսական ու հայ-պարսկական հարաբերությունները:
3. Հայ դիվանագիտությունը Հայաստանի ազատագրության հարցում 18-րդ դարի
երկրորդ կեսին և հայ-վրացական ու հայ-ռուսական հարաբերությունները:
4. Քաղաքական իրադրությունն Անդրկովկասում, միջազգային դիվանագիտությունը և
հայ-ռուսական հարաբերությունները 19-րդ դարի առաջին կեսին:
5. Հայ-ռուսական և հայ-թուրքական հարաբերությունները, Հայկական հարցը և հայոց
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դիվանագիտական գործունեությունը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին
6. Միջազգային դրությունը, Հայաստանի քաղաքական կացությունը և հայոց
դիվանագիտական գործունեությունը 20-րդ դարի սկզբին (1900-1918թթ. մայիս):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ. Անասյան, XVII դարի ազատագրական շարժումները Արևմտյան Հայաստանում,
Երևան 1961:
2. Լեո, Հայոց պատմություն, հատոր 3, Երևան 1973:
3. Յ. Քյուրտյան, Իրայել Օրու պատմաքննական ուսումնասիրությունը, Վենետիկ 1960:
4. Գ. Գրիգորյան, Հայ առաջավոր հասարակական քաղաքական մտքի պատմությունից,
Երևան 1957:
5. Հովսեփ Էմինի կյանքն ու արկածները, Բեյրութ 1958:
6. Մ. Թելունց, Հայ ազգային ազատագրական շարժումը 18-րդ դարի երկրորդ կեսին և
իրավա-քաղաքական միտքը, Երևան 1995:
7. Վ. Բարխուդարյան, Վ. Ոսկանյան, Հայ-ռուսական պատմական կապերը և Արևելյան
Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին, Երևան 1978:
8. Ջ. Կիրակոսյան, Բուրժուական դիվանագիտությունը և Հայաստանը, Երևան 1978:
9. Խ. Բադալյան, Հայկական հարցը Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում և Բեռլինի
կոնգրեսում 1878թ., Երևան 1955:
10. Ջ. Կիրակոսյան, Հայաստանը միջազգային դիվանագիության և սովետական արտաքին
քաղաքականության փաստաթղթերում (1828-1923), Երևան 1972:
11. Լ. Հովհաննիսյան, Հայկական հարցը և Մեծ տերությունները 1914-1917 թվականներին,
Երևան 2002:
12. Լեո, Թուրքահայ հեղափոխության գաղափարաբանությունը, ցանկ.հրատ.:
13. Ս.Վրացյան, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 1993:
14. Ա. Խատիսյան, Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը, Բեյրութ 1968:
15. Գ.Գալոյան, Հայաստանը և Մեծ տերությունները 1917-1923թթ., Երևան 1999:
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2. Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ-2 (անգլերեն)

4. 5 ժամ/շաբ.
6. չորրորդ կիսամյակ՝ գարնանային

3. 5 ECTS կրեդիտ

5. 20 ժամ գործնական պարապմունքներ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել ուսանողների անգլերենի գիտելիքները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում՝
բանավոր խոսք, գրավոր խոսք, ընթերցում, լսելով ընկալում
 կատարելագործել մասնագիտական հաղորդակցման լեզվի և դրա լեզվաոճական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները
 ձևավորել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն ընդհանուր բնույթի և
մասնագիտական նյութեր թարգմանելու ունակություններ
 զարգացնել ուսանողների՝ քաղաքական մամուլի բառապաշարը, կաղապարները,
ոճական յուրահատկությունները տիրապետելու խորությունը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հստակ պատկերացնել միջնորդական առաքելության՝ որպես հակամարտությունների
բանակցային կարգավորմանը միտված երրորդ՝ անկողմնակալ կողմի գործունեության
առանձնահատկությունները
2. վերլուծել հեռահաղորդակցման՝ որպես դիվանագիտության վարման կարևորագույն
կապուղու, միջոցների կիրառությունը, այդ միջոցների առավելությունները, թերություններն ու
որոշակի սահմանափակումները
3. գնահատել բանակցային գործընթացի նշանակությունը, վերլուծել դրա փուլերը, ոճերն ու
մոտեցումների յուրահատկությունները
4. մեկնաբանել դիվանագետի դերը, պարտականություններն ու գործառույթների շրջանակը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. պատշաճ մակարդակով արտահայտել իր մտքերը (գրավոր և բանավոր) ինչպես
ընդհանուր բնույթի, այնպես էլ մասնագիտական թեմաների շուրջ
6. կարողանալ գրավոր թարգմանել ոչ բարդ մասնագիտական տեքստեր անգլերենից հայերեն
և հայերենից անգլերեն
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել ընդհանուր թեմատիկա ընդգրկող կամ լայն
մասնագիտական ոլորտին վերաբերող ձայնագրությունների և տեսագրությունների նյութը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտվել հրապարակախոսական, լրատվական, մասնագիտական աղբյուրներից
9. գնահատել մասնագիտական հաղորդակցման լեզվի յուրահատկությունները և կարողանալ
կիրառել դրանց տարրերը գրավոր և բանավոր խոսքում
10. վերլուծել դիվանագետի և դիվանագիտության դերը արդի ժամանակաշրջանում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
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մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների վարման, դիվանագիտական արարողակարգի, վարվելակերպի և վարվեցողության
շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

գործնական պարապմունքներ
անհատական և խմբային աշխատանքներ
հարցազրույցներ
զեկուցումներ
բանավեճեր
մասնագիտական նյութի քննարկումներ
ընդհանուր մասնագիտական թեմաների շուրջ ձայնագրությունների և
տեսագրությունների ունկնդրում և դիտում՝ հետագա քննարկմամբ
8. ամփոփիչ վերլուծական աշխատանքների ստուգում-քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը. 10 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում, չափանիշը՝
թեստի 3 հարցերին ճիշտ պատասխանելը: Հարցերից 2-ը գնահատվում են 3-ական միավոր,
երրորդը՝ 4 միավոր ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը. բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին (
որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրա: Միավորների քայլը 0.5 է:

Չափանիշները
-

սեփական բառերով գրագետ և ճիշտ վերարտադրել հարցատոմսի հարցերի նյութը;
ինքնուրույն վերլուծել և շարադրել թեմատիկ նյութը:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Mediation
2. Multiparty Mediation
3. The Ideal Mediator
4. Telecommunications
5. Video-Conferencing
6. The Limitations of Telecommunications
7. The United Nations Organization
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Peacemaking and Peacekeeping
The European Union
EU – Armenia Relations
EU – US Relations after the Cold War
Diplomats: Tasks and Responsibilities
Diplomats – Agents of their States
Diplomacy as a Path to Safety

1. 1201/Բ 26

2. Դիվանագիտական արարողակարգ,
3. ECTS կրեդիտ 3
վարվելակերպ և
վարվեցողություն
4. 2,5 ժամ/շաբ.
5. 22 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար
6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել դիվ. Արարողակարգի և վարվելակերպի պահպանման սկզբունքներին
միջազգայնորեն ընդունված նախանիշների վրա:
 Ուսնողիններ կայացվում են դիվ. Արարողակարգին բնորոշ գծերն ու
առանձնահատկություններւ և վարվելակերպի նրբությունները բոլոր տեսակի
ընդունելությունների ժամանակ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Կյուրացնի դիվանագիտական արարողակարգի, վարվելակերպի և վարվեցողության
պահպանման սկզբունքները:
2. Կհասկանա դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների կազմակերպման
ժամանակ արարողակարգի առանձնահատկությունները
3. ԿԿարողանա ճիշտ ընկալել դիվանագիտական վարվելակերպի նրբությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ներկայացնելու դիվանագիտական միջոցառումների անցկացման
արարողակարգային պահանջները

2. Հաշվի առնելու արարողակարգի և վարվելակերպի պահպանման միջոազգային
նորմերը և համադրելով հայ ժողովրդիազգային սովորություններին ու
ավանդույթներին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ստացված գիտելիքները կարող են հիմք ծառայել դիվանագիտական պրակտիկայում
և կիրառել բազմապիսի դիվանագիտական միջոցառումների կազմակերպման և
անցկացման ժամանակ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ2. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական գործունեություն՝ դրսևորելով
երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների
և զրույցների վարման, դիվանագիտական արարողակարգի, վարվելակերպի և
վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և
գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ
ու հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինար պարապմունքների համեմատակն բանավեճի առաջադրմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով:

Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր քննություն: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 5-ական
միավոր արժեքով: Հարցերը ներառում են ուսումնական կիսամյակի ընթացքում յուրացրած
ողջ նյութը կամ դրա մեծ մասը
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դիվանագիտական արարողակարգը և վարվելակերպը դիվ. հարաբերություններ
հաստատելու մասին փաստաթղթեր կազմելիս
2. Դիվ. արարողակարգը դիվ. ներկայացուցչության ղեկավարի նշանակման և
պարտականությունների անցկացման ժամանակ
3. Տիտղոսներով դիմելաձևը և դիվվ. Այցեքարտերի կիրառումը
4. Դիվ. վարվեցողության նորմերի պահպանումը հեռախոսով հաղորդակցվելիս ,
հյուրընկալվելիս
5. Դիվ. պաշտոնական ընդունելությունների կազմակերպման արարողակարգը
ազգային տոներ նշելիս
6. Դիվ. արարողակարգը ՀՀ օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների տարբեր
ձևաչափի այցերի ժամանակ
7. Արաողակարգը օտարերկրյա պետություններ ՀՀ նախագահի այցի ժամանակ
8. Դիվ. արարողակարը և վարվելակերպը ՄԱԿ-ում
9. Դիվ. արարողակարգը և վարվելակերպի պապպանման նորմերը սգո
արարողությունների ժամանակ
10. ՀՀ արարողակարգային միջողաումների անցկացումը դիվանագիտական
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անձնակազմի մասնակցությամբ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Ф. Борунков, Дипломатический протокол в России, М. 2000г
2. Захарова Л. М. - Основы дипломатической и консульской службы , Минск 2001г.
3. Р. ДЖ. Фэльтхэм, Настольная книга дипломата, Минск, 2001г.
4. Ն. Տ.
ՉալըմյանԴիվանագիտականևհյուպատոսականծառայությունևիրավունք Երևան.
2003թ.
5. <<ՀՀ օրենքը դիվանագիտական ծառայութան մասին>>, ընդունված 2001թ.
հոկտեմբերի 24-ին

1. 1003/Բ27

2. Միջազգային տնտեսական
հարաբերություններ

3.ECTS
2 կրեդիտ

4. 4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամսեմինար
6. 5-րդ կիսամյակ՝
7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոցացնել միջազգային տնտեսական
հարաբերությունների տեսության և պրակտիկայի հիմնարար հարցերին, ժամանակակից
փոխկապակցված աշխարհի տնտեսական հարաբերություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների էությունը, ձևերը,
սուբյեկտները,
2. ունենալ համապատասխան գիտելիքներ՝ միջազգային տնտեսական
հարաբերությունների ժամանակակից միտումների մասին,
3. հստակորեն պատկերացնել Հայաստանի տեղը միջազգային տնտեսական
հարաբերությունների համակարգում
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տիրապետել համաշխարհային տնտեսությանը Հայաստանի ինտեգրման հիմնական
հնարավորություններին և ձևերին,
2. հիմնարար գիտելիքներ ստանալ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների
ժամանակակից միտումների վերաբերյալ,
3. կիրառական գիտելիքներ ունենալ Հայաստանի մրցակցային առավելությունների
բացահայտման և դրանց իրացման վերաբերյալ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ստացված գիտելիքները հիմք կծառայեն դիվանագիտական գործունեության
ընթացքում և գործարար ասպարեզում ազգային տնտեսությունն առավել
արդյունավետ դարձնելու համար և կօգնեն արտաքին կարողության զարգացման
հարցում պետություն – մասնավոր հատված համագործակցության առավել հստակ
ուղղություններ մշակելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ձևակերպել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
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առաջնահերթությունները,ինչպես նաև սահմանել միջազգային կազմակերպությունների
գործունեության նպատակներն ու սկզբունքները
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ3. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
Գ1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները
և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
Գ5.

Օգտվել

մասնագիտական

աղբյուրներից:Պատրաստել

գրականությունից

եզրակացություն`

և

տեղեկատվության

համեմատելով

ու

տարատեսակ
համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ա1. Ձևակերպել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
առաջնահերթությունները,ինչպես նաև սահմանել միջազգային կազմակերպությունների
գործունեության նպատակներն ու սկզբունքները
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ3. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
Բ8. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:
Գ5.

Օգտվել

մասնագիտական

աղբյուրներից:Պատրաստել

գրականությունից

եզրակացություն`

և

տեղեկատվության

համեմատելով

ու

տարատեսակ
համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունը` առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ստուգում.
Գրավոր հարցում: Գրավոր ստուգումը իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից 2-ը գնահատվում են 2-ական
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միավոր, մեկը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, որոնցից առաջինը
գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով, երկրորդը` 3 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Եզրափակիչ բանավոր քննություն. Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից 2-ը՝ 3ական, իսկ 1-ը` 4 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգի
ուսումնասիրություն, համաշխարհային տնտեսության հիմնական միտումները, Հայաստանի
տնտեսության տեղը միջազգային տնտեսական հարաբերություններում,
միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների դերը համաշխարհային
տնտեսությունում, Հայաստանը տարածաշրջանային և գլոբալ տնտեսական
գործընթացներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Մանասերյան Թ., Միջազգային նոր տնտեսակարգ // ուսումնական ձեռնարկ, Երևան
2006, 312 էջ:
7. Մանասերյան Թ., Տնտեսական անվտանգություն. Ռազմավարության ուրվագծեր,
Երևան, ԳԱԱ հրատ., 823 էջ:
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1.1905/Բ28 2.ՀՀ Սահմանադրական իրավունք
2 կրեդիտ
4 2.5 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն՝ 22 ժամ, սեմինար՝ 8ժամ
6. 5-րդ կիսամյակ՝
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. 8.Դասընթացի նպատակն է` ուսանողին սկզբնական, ելակետաըին գիտելիքներր տալ ՀՀ
իրավունքի համակարգի միջուկը հանդիսացող` ՀՀ սահմանադրության, սահմանադրական
կարգի հիմունքների, ՀՀ քաղաքական համակարգի և մարդու իրավունքների ու
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ազատությունների բովանդակության մասին, ուսանողին ելակետային սկզբնական
գիտելիքներր տալ ՀՀ պետական կառուցվածքի սահմանադրական հիմունքների, ՀՀ
ընտրական համակարգի, ՀՀ պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կազմակերպման և գործունեության հիմունքների մասին:
9. 9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա
Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա
 ներկայացնել Սահմանադրական իրավունքի` որպես իրավունքի առաջատար ճյուղի
առանձնահատկությունները.
 ներկայացնել սահմանադրական կարգի հիմունքների, ՀՀ քաղաքական համակարգի,
դրա տարրերի բովանդակությունը,
 բացատրել մարդու իրավունքների, ազատությունների և քաղաքացիության
ինստիտուտի բովանդակությունը
 բացատրելՀայաստանի Հանրապետության սահմանադրաիրավական
կարգավիճակը ,
 ներկայացնել ՀՀ ընտրական համակարգի կազմակերպման և իրացման
հիմնախնդիրները,
 մատնանշել ՀՀ պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կազմակերպման և իրավական վիճակի և գործունեության
հիմնախնդիրները:
Ունակ կլինի
(բուն մասնագիտական կարողություններ)
 գնահատել սահմանադրական իրավունքի դերը ինչպես ՀՀ իրավունքի ողջ
համակարգի, այնպես էլ իրավունքի առանձին ճյուղերի ձևավորման գործում,


բացահայտել սահմանադրական իրավունքի տեղը Հանրապետությունում ընթացող
քաղաքական գործընթացներում << խաղի կանոնների>> սահմանման գործում,



վերլուծել սահմանադրական կարգի հիմունքների ազդեցության սահմանները
պետական իշխանության կազմակերպման և իշխանության մարմինների իրավական
վիճակի սահմանման ոլորտներում,



գնահատել միջազգային իրավական ակտերում ամրագրված մարդու բնական
իրավունքների ներմուծման մակարդակը Հայաստանի Սահմանադրության և
ներպետական օրենսդրության մեջ,



գնահատել քաղաքացիության ինստիտուտի ոլորտում կիրառվող սկզբունքների
արդյունավետությունը այդ ինստիտուտի կայացման խնդրում:



գնահատել ՀՀ կառուցվածքի և կառավարման ձևի արդյունավետությունը
Հանրապետությունում առկա խնդիրների լուծման և մարդու իրավունքների ու
ազատությունների ապահովման համատեքստում,



բացահայտել ՀՀ ընտրական օրենսդրությամբ ամրագրված պահանջների կիրառման
արդյունքում Հանրապետությունում ընտրովի մարմինների կազմակերպման
ժամանակ <<ազատ ընտրությունների>> սահմանադրական պահանջի իրականացման
պայմաններն ու հնարավորությունները,



ցույց տալ Նախագահի ինստիտուտի տեղը Հանրապետությունում պետական
իշխանության իրացման և պետական ռեժիմի սահմանման գործում,
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գնահատել օրենսդիր և գործադիր իշխանության հարաբերակցությունը և նրանց
գործունեության վրա ազդող պայմաններն ու հանգամանքները:



վեր հանել դատական իշխանության և նրան օժանդակող մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման գործող
համակարգում,



Վերլուծել տեղական ինքնակառավարման համակարգի բովանդակությունը և դրա
համապատասխանությունը Եվրոպական խարտիայի պահանջներին:

(ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, մեկնաբանել փաստեր,
գործնականում կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ուսումնասիրել միջազգային հարաբերությունների իրավական չափումը
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ2. Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն, ինչպես նաև
մասնագիտական աղբյուրների և գրականության հիման վրա արված գիտահետազոտական և
վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու առաջարկությունները
ներկայացնելու կարողություն:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունը` առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ստուգում.
Գրավոր հարցում: Գրավոր ստուգումը իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից 2-ը գնահատվում են 2-ական
միավոր, մեկը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, որոնցից առաջինը
գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով, երկրորդը` 3 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Եզրափակիչ բանավոր քննություն. Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից 2-ը՝ 3ական, իսկ 1-ը` 4 միավոր:
Համառոտ բովանդակությունը
Սահմանադրական իրավունքի հասկացությունը, սահմանադրության տեսական
հիմունքները, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը, պետական
իշխանության կազմակերպման հիմունքները, ՀՀ քաղաքական համակարգը, անձի
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իրավական կարգավիճակի հիմունքները, ՀՀ քաղաքացիության հիմնախնդիրները,
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառուցվածքը, կառավարման ձևը և պետական
ռեժիմը, ՀՀ սահմանադրաիրավական կարգավիճակը, ՀՀ ընտրական համակարգը, ՀՀ
Ազգային ժողովը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը, ՀՀ
կառավարությունը, ՀՀ դատական իշխանության և դատախազության, տեղական
ինքնակառավարման սահմանադրական հիմունքները:
13. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Հայաստանի
Հանրապետության
1995թ.
Սահմանադրությունը
(2015թ.
փոփոխություններով):
2. <<ՀՀ ընտրականօրենսգիրք>> ՀՀ սահմանադրականօրենք (ընդունվել է 26.05.2016թ.),
3. <<Ազգային ժողովի կանոնակարգ>> ՀՀ սահմանադրական օրենք (ընդունվել է
16.12.2016թ.),
4. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք (ընդունվել է 10.12.2007թ.,25.05.2016թ.
փոփոխութ.),
5. Սահմանադրական դատարանի մասին ՀՀ օրենք, ( ընդունվել է 14.06.2006թ,
28.05.2016թ. փոփոխութ.):

1. 1202/Բ29

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 5 ժամ/շաբ.
6.4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 4 ECTS կրեդիտ

5. 20 ժամ դասախոսություն, 4ժամ սեմինար
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց



ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքների
ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթի հետ
 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը,
2. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
3. ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը
և կատարել թարգմանություններ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
5. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,
6. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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7. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա7.Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից հակամարտությունների և նրանց լուծման
մեխանիզմները
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ3. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
Բ4.Կատարել արտաքին քաղաքական զարգացումների պատճառահետևանքային
վերլուծություն:
Բ8. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2.Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում
3. Սեմինարպարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4. 1-ինը նթացիկ գրավորքննություն, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 կամ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
5. 2-րդ ընթացիկ գրավոր քննություն,5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 կամ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
6. Եզրափակիչ բանավորքննություն, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության
օբյեկտը և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունըֈ Թեմա 2՝ Քաղաքական
իշխանության էությունն, կառուցվածքը և լեգիտիմությունըֈ Թեմա 3՝ Հասարակության
քաղաքական համակարգըֈ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր
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ինստիտուտֈ Թեմա 4 ՝Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգերֈ
Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա
6՝Քաղաքական գաղափարախոսություններ: 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.

1. 1205/Բ30

2. Դիվանագիտական
վարվեցողություն (անգլերեն)

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ
5. 30ժամ գործնական պարապմունքներ՝
6. հինգերորդ կիսամյակ՝
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող անգլերենին բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին:
 խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական և
մասնագիտական գիտելիքները
 հարստացնել ուսանողների մասնագիտական բառապաշարը, զարգացնել
հաղորդակցական հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես բանավոր, այնպես
էլ գրավոր խոսքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական
նրբությունները, դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և
վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունները և գործնականորեն
կիրառել դրանք
2. վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանցից բխող հնարավոր
հետևանքները
3. գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
4. վեր հանել դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները և դրա հետ կապված
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բառապաշարի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
5. սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները

6. գնահատել տարբեր երկրների մշակութային յուրահատկությունները և ազգային
տոները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգի լեզուն և ոճը, դիվանագիտական
արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները
2.

հասկանալ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների հաստատման ընթացակարգի, դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանցից բխող հնարավոր
հետևանքները

3. վերլուծել դեսպանների տեսակները և նրանց հիմնական պարտականությունները և
գործառույթները, դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և
պարտականությունների անցման կարգը

4. սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ավագության կարգի առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կազմել կապակցված խոսք՝ դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
թեմաներով
2. պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը՝ ներկայացնելով կուռ և
գրագետ շարադրանք նշված թեմաների վերաբերյալ
3. ընկալել մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների
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և

զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և
գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ
ու հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. անհատական և թիմային աշխատանք
3. ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով կարծիքների փոխանակում և ելույթներ՝
մասնագիտական թեմաների շրջանակներում
4. մասնագիտական նյութի քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը. 10 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում,
չափանիշը՝ թեստի 3 հարցերին ճիշտ պատասխանելը: Հարցերից 2-ը գնահատվում են 3ական միավոր, երրորդը՝ 4 միավոր ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը. բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված3 հարցերին (
որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրա: Միավորների քայլը 0.5 է:
Չափանիշները՝
- սեփական ձևակերպմամբ գրագետ և ճիշտ վերարտադրել հարցատոմսի հարցերի
նյութը;
- ինքնուրույն վերլուծել և շարադրել թեմատիկ նյութը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Role of Protocol in Diplomacy /Արարողակարգի դերը դիվանագիտության մեջ/
Թեմա 2. Establishing Diplomatic Relations /Դիվամագիտական հարաբերությունների
հաստատում/
Թեմա 3. Ambassadors /Դեսպաններ/
Թեմա 4. Diplomatic Corps /Դիվանագիտական կորպուս/
Թեմա 5. Consulates and Consular Officers /Հյուպատոսություններ և հյուպատոսական
հիմնարկներ/
Թեմա 6. Diplomatic Immunity /Դիվանագիտական անձեռնմխելիություն/
Թեմա 7. Breaking Diplomatic Relations /Դիվանագիտական հարաբերությունների խզում/
Թեմա 8. Office of Protocol /Արարողակարգի բաժին/
Թեմա 9. Order of Precedence /Ավագության կարգ/
Թեմա 10. Titles and Forms of Address /Տիտղոսներ և դիմելաձևեր/
Թեմա 11. Official Visits /Պաշտոնական այցեր/
Թեմա 12. Blair House /Բլեյր Հաուզ – ԱՄՆ նախագահի հյուրերի տունը/
Թեմա 13. Official Entertaining /Պաշտոնական ընդունելություն/
Թեմա 14. Flag Etiquette /Դրոշի հետ կապված արարողակարգ/
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարինե Մկրտչյան, Արմենուհի Մարտիրոսյան – Diplomatic Protocol, Yerevan, YSU
Press, 2013.
2. Babayan, A., Reader in Internationsl Relations and Diplomatic Service. YSU Press. 2012.
3. Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական Արարողակարգ և Վարվելակերպ. Երևան, 2003.
4. Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական վարվեցողության (էթիկայի) կանոնները. Երևան, 2009.
5. Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան. Երևան, 2011.

1. 1205/Բ 31

2. Դիվանագիտական
գրագրության
կազմում(անգլերեն)

4. 5 ժամ/շաբ.
6. վեցերորդ կիսամյակ՝
գարնանային

3. 5 ECTS կրեդիտ

5. 60 ժամ գործնական պարապմունքներ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 անգլերենով
ուսուցանել
դիվանագիտական
գրագրության
լեզուն
իր
առանձնահատկություններով՝
ընդգրկելով
դիվանագիտական
գրագրության
հիմնական ոլորտները;
 ձևավորել դիվանագիտական գրագրությանն առնչվող կայուն գիտելիքներ և
հմտություններ;
 ուսանողներին
ծանոթացնել
դիվանագիտական
գրագրության
առանձնահատկությունների հետ;
 նպաստելդրանց ակտիվ յուրացմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պետությունների միջև դիվանագիտական հաղորդակցման հիմնական տեսակների,
դրանց տարանջատման հիմնական սկզբունքների և ընդհանուր բնորոշ գծերի
վերաբերյալ
2. պաշտոնական նամակներ կազմելու կանոնների, ողջույնի, հարգալից դիմելու,
նամակն ավարտելու ձևերի, տեխնիկական հարցերի, ինչպես նաև որոշ
հապավումների վերաբերյալ, որոնք կարելի է օգտագործել նման նամակներում
3. հավատարմագրեր և հետկանչի նամակներ կազմելու, դրանց կարևորության ու խիստ
պաշտոնականության, դրանք հանձնելու առանձնահատկությունների վերաբերյալ
4. կիսապաշտոնական
նամակներ
կազմելու,
դրանց
տեսակների,
յուրահատկությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև այն մասին, թե ում կարող են
ուղղված լինել նման նամակները կամ ինչ բովանդակություն կարող են հիմնականում
ունենալ
5. հայտագրերի/նոտաների
կիրառման
դեպքերի,
դրանք
կազմելու
առանձնահատկությունների, տեսակների վերաբերյալ
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6. հուշագրերի տարատեսակների, դրանք կազմելու սկզբունքների և կիրառելու դեպքերի
վերաբերյալ
7. դիվանագիտական գրագրության ժամանակակից ձևերից մեկի՝ էլեկտրոնային
նամակագրության, դրա յուրահատկությունների և նոր միտումների վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կողմնորոշվել պաշտոնական գրագրությանը բնորոշ փաստաթղթերի լեզվական ու
ոճական առանձնահատկությունների մեջ
2. կազմել նման փաստաթղթեր
3. անգլերենից հայերեն և հակառակը թարգմանել փաստաթղթեր՝ պահպանելով
պահանջվող ոճը
4. վերարտադրել պաշտոնական փաստաթղթերի բովանդակությունը և կարծիք հայտնել
դրանց շուրջ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. տարբերել դիվանագիտական փաստաթղթերի տեսակներն ըստ ոճի, բովանդակության և
կառուցվածքի
2. կազմել դիվանագիտական փաստաթղթեր՝ պաշտոնական և կիսապաշտոնական
նամակներ, հայտագրեր, հուշագրեր և այլն
3. վերարտադրել դիվանագիտական փաստաթղթերի բովանդակությունը
4. տիրապետել դիվանագիտական փաստաթղթերին հատուկ բառապաշարին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունքներ
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2. Դասի նյութին հատուկ փաստաթղթերի բնօրինակների ուսումնասիրություն և
յուրահատկությունների վերհանում
3. Անհատական և թիմային աշխատանք
4. Քննարկումներ և բանավեճեր մասնագիտական թեմաների շուրջ
5. Դիվանագիտական փաստաթղթերի կազմում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը. 10 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում, չափանիշը՝
թեստի 3 հարցերին ճիշտ պատասխանելը: Հարցերից 2-ը գնահատվում են 3-ական միավոր,
երրորդը՝ 4 միավոր ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը. բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին (
որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրա: Միավորների քայլը 0.5 է:
Չափանիշները՝
- սեփական ձևակերպմամբ գրագետ և ճիշտ վերարտադրել հարցատոմսի հարցերի
նյութը;
- ինքնուրույն վերլուծել և շարադրել թեմատիկ նյութը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Diplomatic Correspondence between States/Պետությունների միջև դիվանագիտական
գրագրություն
Թեմա 2. Official or Formal Letters/Պաշտոնական նամակներ
Թեմա 3. Letters of Credence and Recall/Հավատարմագրեր և հետկանչի գրեր
Թեմա 4. Informal or Semi-Official Letters/Կիսապաշտոնական նամակներ
Թեմա 5. Notes/Հայտագրեր/նոտաներ
Թեմա 6. Memoranda/Հուշագրեր
Թեմա 7. E-mail in Diplomacy/Էլեկտրոնային փոստը դիվանագիտության մեջ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. N. Melkonyan, A. Martirosyan, A Guide to Diplomatic Correspondence
2. Борисенко И.И., Евтушенко Л.И., Английский язык в международных документах
3. Muratov E.N., Diplomatic Documents and Diplomatic Correspondence
4. Babayan A., Reader in Internationsl Relations and Diplomatic Service. YSU Press. 2012.
5. Davis J., Liss R. Effective Academic Writing. Oxford University Press, 2006
6.BBC,
CNN
հեռուստաընկերությունների
նորությունների
թողարկումներ
(տեսասկավառակներ

1. 1201/Բ31

2. ՀՀ միջազգային դրությունը և արտաքին
3. 5 կրեդիտ
քաղաքականությունը նորագույն
ժամանակներում
4. 5 ժամ
5. 14 ժամ դասախոսություն,2 ժամ սեմինար
6.6-րդ կիսամյակ՝
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանի միջազգային դրությանը և արտաքին
քաղաքականությանը նորագույն ժամանակներում՝ սկսած Հայաստանի առաջին

112

Հանրապետության ձևավորումից մինչև մերօրյա ժամանակները:


ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները հարևան
երկրների, արևմտյան տերությունների, բարեկամական երկրների, առևտրային
գործընկերների, իսկ 1918-1920 թթ.՝ նաև ռուսական նախկին կայսրության
տարածքներից անջատված ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ:

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


կիմանա
նորագույն
ժամանակների
Հայաստանի
միջազգային
դրության
առանձնահատկությունները, նրա արտաքին քաղաքականության հիմնական
ուղղությունները և սկզբունքները,



կտիրապետի նորագույն ժամանակների հայ-թուրքական, հայ-ռուսական, հայպարսկական և հայ-վրացական հարաբերություններին, Հայաստանի
Հանրապետության մասնակցությանը միջազգային քաղաքական-տնտեսական
գործընթացներին,



կծանոթանա Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը,
հայգործիչների դիվանագիտական գործունեությանը առաջին հանրապետության
շրջանում;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառելով ստացած գիտելիքները՝ կկարողանա վեր հանելՀայաստանի
Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առջև ծառացած հիմնական
խնդիրները, մարտահրավերները, տալ դրանց կարգավորման շուրջ սեփական
մոտեցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 2.կկարողանա կատարել ինքնուրույն վերլուծություններ քննարկվող թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. Ներկայացնել հայ դիվանագիտության առանձնահատկությունները, ձեռքբերումներն ու
ձախողումները` պատմական տարբեր փուլերում` պետականության առկայության և
բացակայության պայմաններում:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ4.Կատարել

արտաքին

քաղաքական

զարգացումների

պատճառահետևանքային

վերլուծություն:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
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Բ8. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:
Գ2. Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն, ինչպես նաև
մասնագիտական աղբյուրների և գրականության հիման վրա արված գիտահետազոտական և
վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու առաջարկությունները
ներկայացնելու կարողություն:
Գ3. Գնահատել առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասաժամին ներկայացվելիք հարցի նախօրոք հանձնարարում ուսանողներին,
2.հարցի փաստական մասի ներկայացում և ինտերակտիվ քննարկում-վերլուծություն
լսարանում,
3. թեմայի ամփոփում հարցերի և ընդհանրական եզրակացությունների տեսքով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
առավելագույնը 2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Հայաստանի միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը (1918թ.
հունիս-նոյեմբեր): Թեմա 2՝Հովհաննես Քաջազնունու կառավարության արտաքին
քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 3՝ Հայաստանի Հանրապետության
հարաբերությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների
հետ (1918թ.
դեկտեմբեր-1920թ. ապրիլ): Թեմա 4՝ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դրությունը
և արտաքին քաղա-քականությունը (1920 թ. ապրիլ-դեկտեմբեր): Թեմա 5՝ Հայաստանի
երրորդ Հանրապետության հռչակումը, նրա միջազգային դրությունը և արտաքին
քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 6՝ ՀՀ հարաբերությունները հարևան
երկրների
հետ: Թեմա 7՝ ՀՀ հարաբերությունները ԱՊՀ երկրների հետ: Թեմա 8՝ ՀՀ հարաբերությունները
Եվրոպական Միության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ: Թեմա 9՝ ՀՀ մասնակցությունը
միջազգային քաղաքական ու տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Պետրոսյան Գ., Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի
հետ (1918-1920թթ.), Երևան, 2011թ.:
Պետրոսյան Գ., Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի
ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918-1920թթ.), Երևան, 2006թ.:
Պետրոսյան Գ., Հայաստանի Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական
հարաբերությունների պատմությունից (1918-1920 թթ.), Երևան, 2002թ.:
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4.
5.

Խատիսյան Ալ., Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը, Բեյրութ,
1968թ.:
Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 2005թ.:

1.1201/Բ33

2.Միջազգային
3. ECTS կրեդիտ 4
հարաբերությունների
տեսության հիմունքներ
4. 5 ժամ/շաբ.
5.Դասախոսություն՝ 16 ժամ, սեմինար՝ 4 ժամ
6. 6-րդ . կիսամյակ՝ գարնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողների մոտ ձևավորել միջազգային հարաբերությունների կանոնիկ
տեսությունների հիմնադրույթների, մտածողական սկզբնակետերի վերաբերյալ խորը,
իսկ այդ տեսությունների դրանց օնտոլոգիական և էպիստեմոլոգիական ասպեկտների
և ուղղությունների վերաբերյալ բավարար իմացություն,


Զարգացնել միջազգային հարաբերությունների տեսությանդրույթների կիրառմամբ
միջազգային իրողություններ մեկնաբանելու, իրադրություններ վերլուծելու
հմտություններ,



Զարգացնել միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծական
աշխատանքի տեսականացվածության աստիճան գնահատելու և քննադատելու,
տեսության փորձարկման և փաստերի վերացարկման կարողություններ:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել միջազգային հարաբերությունների տեսությունների կենտրոնական
հիմնադրույթները, մատնանշել այդ տեսությունների վարիացիաների տարբերությունները
(օրինակ՝ հարձակվողական և կառուցվածքային ռեալիզմ),
2. Ներկայացնել և համեմատել միջազգային անվտանգության, քաղաքատնտեսության,
ռեժիմների օրթոդոքս և հետերոդոքս համադրույթները, դրանց շրջանակներում գիտական
շրջանառության մեջ դրվող հայեցակարգերը,
3. Ընկալել և ներկայացնել միջազգային հարաբերությունների թեմատիկայով միջազգային
հեղինակավոր 1 Լրացնելուց հետո ջնջել ուղղանկյուն փակագծերը և նրանցում գրված
ուղղորդող տեքստը:
գիտավերլուծական աշխատանքների կառուցվածքը՝ մատնանշելով աշխատանքի
հետազատական հարցադրումը, հիպոթեզը, տեսական ու պրակտիկ փաստարկումները,
հետազոտական արդյունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Միջազգային հարաբերությունների եռամակարդակ վերլուծության մոտեցմամբ
մեկնաբանել միջազգային հարաբերությունների իրողություններ, իրադրություններ և
իրադարձություններ,
5. Միջազգային միևնույն իրադրությունը/իրողությունը մեկնաբանել միջազգային
հարաբերությունների տարբեր տեսությունների դիրքերից,
6. Տեսական փաստարկման մեթոդների կիրառմամբ կատարել վերլուծական աշխատանքներ,
դեպքային ուսումնասիրություններ միջազգային հարաբերությունների հիմնախնդիրների կամ
իրողությունների վերաբերյալ:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Պատրաստել վերլուծական աշխատանքներ (էսսեներ, հոդվածներ)՝ տեսական դրույթների՝
իրողությունների նկատմամբ արտապատկերմամբ և փաստերի վերացարկմամբ;
8. Պատրաստել և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ներկայացնել թեմատիկ
զեկուցումներ;
9. Աշխատել մասնագիտական (քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ)
տեքստերի հետ՝ զատելով հետազոտական հարցադրումները, հիիպոթեզերը, փաստարկները
և ենթափաստարկներըֈ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Թվարկել մեծ և ռեգիոնալ տերությունների քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներն
ու ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները,
Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ3. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Բ8. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:
Գ5.

Օգտվել

մասնագիտական

աղբյուրներից:Պատրաստել

գրականությունից

եզրակացություն`

և

տեղեկատվության

համեմատելով

ու

տարատեսակ
համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեմատիկ գրականության ընթերցում, վերլուծություն, ներկայացում և քննարկումֈ
Ուսանողները պարտավոր են նախապես հանձնարարված թեմային առնչվող
գրականությունը ընթերցել և հանձնարարվող գրականությանը կից տրամադրվող ֆոկուսային
հարցերի հիման վրա մշակել էսքիզ՝ հանձնարարված նյութի կառուցվածքի վերաբերյալ:
Հանձնարարված գրականության դրույթների, մեթոդաբանության և բովանդակային այլ
բաղադրիչների վերաբերյալ ուսանողները պետք է կազմեն երեք հարց, որոնք, սահմանված
ժամկետում, նշված էսքիզի հետ միասին ուղարկեն դասախոսի էլեկտրոնային հասցեին:
Էսքիզ պատրաստելն առավել դյուրին ընկալելու նպատակով դասախոսը լսարանային
առաջին իսկ հանդիպմանը նախապես հանձնարարված գրականության վերաբերյալ
ներկայացնում է իր իսկ պատրաստած էսքիզը՝ որպես մոդել կամ օրինակ: Ուսանողների
ներկայացրած հարցերն ի մի բերվելուց հետո քննարկվում են գործնական
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պարապմունքներին:
2. Թեմատիկ զեկուցումների պատրաստումֈ Սահմանված հերթականությամբ, լսարանային
հանդիպումների ժամանակ ուսանողները պետք է ներկայացնեն դասընթացի առանձին
բաժինների վերաբերյալ զեկուցումներֈ Որպես կանոն այդ բաժինները համապատասխանում
են միջազգային հարաբերությունների կանոնիկ տեսություններին: Մեկ առանձին
դասախոսություն նվիրվում է թեմատիկ զեկուցումներ պատրաստելուն:
3. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն ենֈ Դրանք ուղղված են ուսանողներին դասընթացի
հիմնական թեմաների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը, նրանց մոտ ընդհանուր
քննադատական մտածողության և գրավոր վերլուծական աշխատանքներ կատարելու
հմտության զարգացմանըֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասախոսության թեմաներ
1. Միջազգային հարաբերությունների տեսության ուսումնասիրության օբյեկտն ու առարկան,
վերլուծության
մակարդակները, մրցակցող հարացույցները:
2. Միջազգային հարաբերությունների տեսության և միջազգային/համաշխարհային
քաղաքականության
հարաբերակցությունը:
3. Միջազգային հարաբերությունների լիբերալ տեսությունը. Տեսության հիմնադրույթներն ու
էվոլյուցիանֈ
4. Միջազգային հարաբերությունների ռեալիզմի տեսությունը. ռեալիզմի տարատեսակները.
հարձակվողական ռեալիզմ,
կառուցվածքային ռեալիզմ:
5. Նեոռեալիզմի և նեոլիբերալիզմի բանավեճը:
6. Միջազգային հարաբերությունների կոնստրուկտիվիզմի տեսությունը. գաղափարների դերը
համաշխարհային
քաղաքականության մեջ:
7. Նեոմարքսիզմ. միջազգային հարաբերությունների իրողությունների և երևույթների
մեկնաբանումը պատմական
մատերիալիզմի դիրքերից:
8. Պոստստրուկտուրալիզմ և պոստկոլոնիալիզմ:
9. Գլոբալիզացիա և գլոբալ քաղաքականություն. տեսությունների մեկնակետերը:
10. Ռազմավարական փոխազդեցությունները միջազգային հարաբերություններում:
Գործնական պարապմունքի/սեմինարների թեմաներ
11. Պատերազմների պատճառները. ավանդական և ռացիոնալիստական մոտեցումներ:
12. Փոխկախվածություն և անդրազգային հարաբերություններ;
13. Միջազգային/գլոբալ կառավարումը լիբերալ տեսության շրջանակներում:
14. Փափուկ ուժային հավասարակշռման երևույթըֈ
15. Նորդասական ռեալիզմ. պետության՝ որպես հետազոտական միավորի դերի կրկին
բարձրացումը:
16. Միջազգային սոցիալականացում:
17. Կոնստրուկտիվիզմը և միջազգային անվտանգությունը:
18. Կապիտալիստական Արևմուտքի ժամանակակից զարգացումների պատմական հիմքերը:
19. Գլոբալ կառավարումը նեոմարքսիզմի շրջանակներում:
1. 20. Գենդերը, անդրազգային դերակատարները և միջազգային կազմակերպությունները
գլոբալ քաղաքականության մեջ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

4.
5.

Stephen M. Walt, ―The relationship between theory and policy in International Relations‖,
Annual Review of Political Science (2005)
Baylis, Smith and Owens, 2014: Globalization of World Politics, New York.
Mark W. Zacher and Richard A. Matthew, 1995: Liberal International theory: common
threads, divergent strands, in: Charles W. Kegley (ed.): Controversies in International
relations theory: Realism and the neoliberal challenge.
Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, 1977: Power and Interdependence: World politics in
transition: Boston, MA: Little Brown.
John J. Mearsheimer, 2001: The tragedy of great power politics, New York.

1. 1201/Բ 37

2. Դիվանագիտական և
հյուպատոսական
ծառայություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.

5. 90 ժամ դասախոսություն 2 ժամ սեմինար

6. 6-րդ կիսամյակ՝

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ծանոթացնել դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայությունների
տեսական և գործնական խնդիրներին
 ուսանողին ուսուցանել դիվանագիտական առանձնահատկությունները,
դիվանագետի հիմնական խնդիրները և պարտականությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա արտաքին հարաբերությունների կենտրոնական (ներպետական և
արտասահմանյան մարմիններում աշխատող դիվանագետների հիմնական
պարտականություննների և խնդիրների մասին)
2. կըմբռնի դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մեջ աշխատող
դիվանագետների պատասխանատու առաքելության էությունը
3. կծանոթանա դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության միջազգային և
ներպետական իրավունքի աղբյուրներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ներկայացնելու տարբեր պետությունների արտաքին քաղաքականությունն
իրականացնող օղակները և առանձնահատկությունները
2. ձեռք բերելու գործնական հմտություններ դիվանագետների գործունեության
հիմնական ձևերի վերաբերյալ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստացած գիտելիքները կարող են գործնական հիմք ծառայել դիվանագիտական և
հյուպատոսական ծառայության մեջ ներգրավվածության
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների
և

զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և
գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ
ու հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինար պարապմունքներ՝ օտար լեզուներով ներկայացմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր քննություն: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 5-ական
միավոր արժեքով: Հարցերը ներառում են ուսումնական կիսամյակի ընթացքում յուրացրած
ողջ նյութը կամ դրա մեծ մասը
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դիվանագետների մասնագիտական իմացությունն ու անձնական հատկանիշները
2. Արտաքին հարաբերությունների պետական մարմինների ձևերը
3. ՀՀ ԱԳՆ և առաջատար երկրների արտաքին հարաբերությունների կենտրոնական
մարմինները. Նրանց հիմնական պարտականությունները
4. Պետությունների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում.
դեսպանի նշանակման կարգը
5. Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմը և կառուցվածքը
6. Դիվանագիտական իմունիտետներ և արտոնություններ
7. Դիվանագիտական թղթակցությունների կազմում
8. Հյուպատոսական ծառայություն
9. Դիվանագիտական բանակցությունների նախապատրաստումը և անցկացումը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Տ. Չալըմյան, Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք,
Երևան, 2005թ.
2. Дипломатия иностранных государств , М. 2004г
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3. Дипломатическая служба , М. 2002г
4. Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика
5. Соловьев Э. Я. - Основы дипломатического права

1. 1201/Բ32

2. Արդի միջազգային
3. 6 ECTS կրեդիտ
հարաբերությունները Մերձավոր
Արևելքի երկրներում
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար
6. 7-րդ կիսամյակ՝
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին ներկայացնել բարդագույն տարածաշրջաններից համարվող
Մերձավոր Արևելքում ընթացող արդի արտաքին քաղաքական գործընթացներին ու
միջազգային հարաբերություններին
 Ներկայացնել Մերձավոր Արևելքում առկա հակամարտությունները, դրանց
պատճառներն ու կարգավորման ուղիները տարածաշրջանում միջազգային
հարաբերությունների համատեքստում
 Ներկայացնել, վերլուծել տարածաշրջանում կարևոր դերակատարություն ունեցող
պետությունների արտաքին քաղաքականության հիմնական միտումներն ու
առանձնահատկությունները, տարտաքին ուժերի ներգրավվածությունն ու
հետապնդած շահերը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կծանոթանա Մերձավոր Արևելքում միջազգային հարաբերությունների
հիմնախնդիրներին, առկա հակամարտություններին ու դրանցում ներգրավված
տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային տերությունների քաղաքական
ուղեգծերին

2.

նկարագրել Մերձավոր Արևելքում միջազգային հարաբերություններում ընթացող
հիմնական գործընթացները

3.

Վերհանել արդի գործընթացների պատճառահետևանքային կապերը, դրանք
դիտարկել համաշխարհային քաղաքականության տրամաբանության ներքո

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական
հմտությոնները գործնական և մասնագիտական հարթակներում

2.

Զարգացնել վերլուծական-քննական կարողությունները. բացի տեսական
գիտելիքների յուրացումից, մերձավորարևելյան տարածաշրջանում արդի միջազգային
հարաբերությունները վերլուծել ներտարածաշրջանային ու
արտատարածաշրջանային գործընթացների համատեքստում

3.

Դրսևորել զեկույցներ, մշակումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր, քննարկումներ վարելու
կարողություն

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

իրականացնել ակադեմիական գրագիտության կանոններին համապատասխան
անհատական ու խմբային թեմատիկ աշխատանքներ, մշակումներ)

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ձևակերպել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
առաջնահերթությունները,ինչպես նաև սահմանել միջազգային կազմակերպությունների
գործունեության նպատակներն ու սկզբունքները
Ա3. Թվարկել մեծ և ռեգիոնալ տերությունների քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներն
ու ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին քաղաքականության
Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Բ3. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
Բ4.Կատարել

արտաքին

քաղաքական

զարգացումների

պատճառահետևանքային

վերլուծություն:
Բ6.Համեմատել, համադրել ու հակադրել ժամանակակից համաշխարհային ուժային
կենտրոնների ռազմավարությունը:
Բ7. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ գործընթացների համատեքստում:
Գ5.

Օգտվել

մասնագիտական

աղբյուրներից:Պատրաստել

գրականությունից

եզրակացություն`

և

տեղեկատվության

համեմատելով

ու

տարատեսակ
համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, հանձնարարված գրականության ընթերցում. սահմանված
ժամանակացույցով և հերթականությամբ, ուսանողները պարտավոր են նախապես
ծանոթանալ դասընթացի թեմատիկ հիմնական գրականությանը՝ սահմանված
թեմաներով լսարանային հանդիպումներին պատրաստվելու համարֈ
2. Սեմինար պարապմունքներ. սահմանված հերթականությամբ, անհատական կամ
խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների ժամանակ ուսանողները պետք է
ներկայացնեն դասընթացի՝ ժամանակացույցով սահմանված դասախոսության թեմաների
վերաբերյալ իրենց դիտարկումները, վերլուծական աշխատանքները, կատարած
մշակումներըֈ
3. Դասախոսության թեմաների հետ կապված հիմնախնդիրների վերհանում և լսարանային
քննարկումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ քննարկումների
համակցություն ենֈ Դրանք ուղղված են դասընթացի հիմնական թեմաների վերաբերյալ
գիտելիքների փոխանցմանն ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ ուսանողների
բանավեճային, վերլուծական հմտությունների զարգացմանը:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ 5 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում, չափանիշը՝
հարցատոմսի երկու հարցերին ճիշտ պատասխանելըֈ Յուրաքանչյուր հարց 5 միավոր
ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
ուսանողի տված պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Հաշվի է առնվում պատասխանի վերլուծական հիմնավորվածությունը:
Վերջնական քննությունն անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարձյունքները
1. Մերձավոր Արևելքը որպես տարածաշրջանային անվտանգության համալիր
2. Մերձավոր Արևելքի միջազգային հարաբերությունների համակարգը. անկայունության
և հակամարտայնության պատճառներն ու գործոնները
3. Ինքնություններ և գաղափարախոսություններ. Ազգայնականություն, պանարաբիզմ,
պանիսլամիզմ, նեոօսմանիզմ, սիոնիզմ, պանիրանիզմ
4. Միջպետական, տարածաշրջանային կազմակերպությունները ՄԱ-ում և միջազգային
հարաբերությունները
5. Արաբա-իսրայելական հակամարտություն, Պաղեստինյան հիմնախնդրի բանակցային
գործընթաց
6. Մերձավոր Արևելքը Սառը պատերազմի շրջանում
7. ՄերձավորԱրևելքում միջազգային հարաբերությունները հետսառըպատերազմյան
շրջանում
8. 2001թ. սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության և 2003թ. Իրաքի պատերազմի միջազգային
ու տարածաշրջանային հետևանքները
9. Գերտերությունների քաղաքականությունը և շահերը ՄԱ-ում
10. Տարածաշրջանային դերակատարների քաղաքականությունը
11. Մերձավորարևելյան ուժային քառյակը և տարածաշրջանային քաղաքականությունը
12. Շիա-սուննի դավանական հակասությունների ազդեցությունն արդի միջազգային
հարաբերությունների վրա: Դավանական աշխարհաքաղաքականություն
13. Արաբական գարուն. Պատճառները և հետևանքները
14. Արաբական գարունը տարածաշրջանային ու միջազգային գործընթացների
համատեքստում
15. Սիրիական ճգնաժամ. արտաքին և տարածաշրջանային դերակատարների
ներգրավումը, շահերը և քաղաքականությունը
16. Քրդական հիմնախնդիրը ՄԱ-ում և տարածաշրջանային արդի գործընթացները
17. Միջարաբական հակասությունները և դրանց ազդեցությունը ՄԱ-ի միջազգային
հարաբերությունների վրա. Կատարյան ճգնաժամ
18. Միջուկային սպառազինության խնդիրը ՄԱ-ում, Իրանի միջուկային ծրագիրը,
միջազգային բանակցությունները , Վեցյակի հետ համաձայնագիրը և դրա
տարածաշրջանային նշանակությունն ու ազդեցությունը
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ս. Գրիգորյան, Իսլամական պետություն. Ակունքներից մինչև խալիֆայության
հռչակում, Երևան, ԵՊՀ հրատ.2016
Арабский кризис и его международные последствия, Москва 2014
Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / Институт
востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015
Pinar Bilgin, Regional Security in the Middle East, A critical Perspective, Routledge 2005
Raymond Hinnebusch, International Politics of the Middle East, Manchester University Press,
2003
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2. Պետության և իրավունքի
3. 2 ECTS կրեդիտ
տեսություն
5. 10 ժամ դասախոսություն,
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

4. 2.5 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ կիսամյակ՝
աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է
ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության, զարգացման
հիմնական և ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության մեթոդաբանական
հիմունքները, նախապատրաստել մնացած իրավական դասընթացները յուրացնելուն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա
















բացատրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնական կատեգորիաները,
նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության գիտական մեթոդները,
քննարկել պետության և իրավունքի առաջացման օրինաչափությունները,
բացատրել պետության, պետական իշխանության հասկացությունները, դրանց
հատկանիշները,
դասակարգել պետության ձևերը, տիպերը, գործառույթները,
բացատրել պետության կառուցակարգ և ապարատ հասկացությունները, թվարկել
պետական մարմինների տեսակները, դասակարգել պետական ապարատի
կազմակերպման սկզբունքները,
քննարկել քաղաքական համակարգի բաղադարատարրերը և պետության տեղը և դերը
դրանում:
բնութագրել իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները,
նկարագրել իրավունքի հատկանիշները, տալ իրավունքի բնորոշումը,
դասակարգել և նկարագրել իրավունքի արդի ձևերը,
բացատրել իրավական կարգավորման կառուցակարգը, դրա բաղադարատարրերը,
դասակարգել իրավական տեքստերի մեկնաբանման կանոնները և հնարքները.
տարբերել իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծը,
բացատրել իրավաբանական պատասխանատվությունը և դրա տեսակները

Ունակ կլինի.
 (բուն մասնագիտական կարողություններ)





համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնական կատեգորիաները,
ընտրել իրավական գիտական մեթոդները,
վերլուծել պետաիրավական երևույթները և հասկացությունները,
քննարկել պետության և իրավունքի առաջացման օրինաչափությունները,
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նախագծել պետության ձևերի և գործառույթների դասակարգման ուրվապատկերը,
գնահատել պետության պատմական տիպերի վերաբերյալ հայեցակարգերը,
համեմատել
պետության
կառուցակարգի
և
ապարատի
կառուցվածքային
բաղադրատարրերը,
մեկնաբանել պետական ապարատի կազմակերպման սկզբունքները,
տարանջատել քաղաքական համակարգի բաղադարատարրերը և պետության դերը
դրանում:
մեկնաբանել իրավական կարգավորման սկզբունքները,
քննարկել իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը, արդի աշխարհի
իրավական համակարգերը,



իրականացնել իրավական տեքստերի պարզաբանում և բացատրում,



պատրաստել նորմատիվ ակտերի հասարակ նախագծեր,



գնահատել իրավաբանական պատասխանատվության հասկացությունը, հիմքերը,
սկզբունքերը,



գնահատել իրավական և սոցիալական պետության հայեցակարգերը,

(ընդհանրական կարողություններ)





օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
արտահայտել մտքերն իրավաբանորեն, տրամաբանորեն հետևողական և հասկանալի,
բանավիճել և պաշտպանել իր տեսակետը սահմանված կանոնակարգի և էթիկայի
կանոների պահպանմամբ,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ուսումնասիրել միջազգային հարաբերությունների իրավական չափումը
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ2. Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն, ինչպես նաև
մասնագիտական աղբյուրների և գրականության հիման վրա արված գիտահետազոտական և
վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու առաջարկությունները
ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
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Նախատեսված քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր:

13. Համառոտ բովանդակությունը
Պետության և իրավունքի տեսությունը որպես գիտություն և դասընթաց: Պետության և
իրավունքի տեսության մեթոդաբանությունը: Հասարակություն, պետություն, իրավունք.
առաջացումը, հասկացությունը: Պետության գործառույթները, ձևերը, տիպերը,
կառուցակարգը, պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում:
Աշխարհաքաղաքական գործոնները և պետությունը: Պետությունը և էթնոսը: Իրավունքի
հասկացությունը, սկզբունքները, գործառույթները, հայեցակարգերը, ձևերը, նորմերը:
Իրավաստեղծագործություն, իրավաբանական տեխնիկա: Իրավունքի համակարգ,
իրավական համակարգ, իրավական ընտանիքներ: Իրավագիտակցություն և իրավական
մշակույթ: Իրավական հարաբերություններ: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը:
Իրավունքի կենսագործումը, բացերը և դրանց լրացումը, իրավունքի նորմերի մեկնաբանումը:
Իրավաչափ վարքագիծ և իրավախախտում, իրավական պատասխանատվություն:
Իրավական օրինականություն և իրավակարգ: Քաղաքացիական հասարակություն,
պետություն և իրավունք: Արդի պետության բնութագրերը:

Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ա.Գ. Վաղարշյան Պետության և իրավունքի տեսություն -1, Դասախոսություններ, Եր., 2016:
2. Ա.Գ. Վաղարշյան Պետության և իրավունքի տեսություն-2, Դասախոսություններ, Եր., 2017:
3. Խրոպանյուկ Վ.Ն. Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997:
4. Ներսեսյանց Վ.Ս. Իրավունքի և պետության տեսություն: Երևան, 2001:
5. Теория государства и права. Учебник. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.,
2006.
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2. Դիվանագիտական լեզվի
3. 6 կրեդիտ
թարգմանության խորացված
դասընթաց
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5.30 ժամ գործնական պարապմունք
6. յոթերորդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ մշակել և զարգացնել մասնագիտական թեմայով նյութը անգլերենից
հայերեն, հայերենից անգլերեն գրավոր և բանավոր թարգմանելու հմտություններ
 ծանոթացնել դիվանագիտական տեքստերում գործածվող արտահայտություններին,
թարգմանության համարժեքությանը, դարձվածքներին, բազմիմաստ բառերին,
դերբայական դարձվածներին, շրջուն և դժվարություն ներկայացնող
շարադասությանը, շեշտված կառույցների թարգմանությանը, ինչպես նաև կայուն
բառակապակցություններին
 ուսուցանել մասնագիտական գիտելիքների ճիշտ կիրառման եղանակները
թարգմանության ընթացքում
 ուսանողին սովորեցնել ճիշտ փոխանցել անգլերենով արտահայտված տեքստի
բովանդակությունը` օգտագործելով իր լեզվական, քերականական, մասնագիտական
գիտելիքները
 ներկայացնել հաջորդական թարգմանության հիմունքներն ու
առանձնահատկությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. վերլուծել դիվանագիտական ռազմավարության և մարտավարության, ինչպես նաև
դրանց տեսակներին վերաբերող մասնագիտական տեքստեր
2. գնահատել դիվանագիտական հնարքների` հարկադրանքի, զիջման,
պայմանավորվածության, զսպման քաղաքականության, կառուցողական
համագործակցության, լարվածության թուլացման, համաձայնության, կոալիցիայի,
դաշինքի մասին տեղեկատվությունը
3. դիտարկել դիվանագիտական բանակցությունների և բանակցային համաձայնագրերի
լեզվաոճական առանձնահատկությունները
4. հասկանալ պետությունների միջև հարաբերությունների հաստատման ձևերի`
ճանաչման, դիվանագիտական և հյուպատոսական հարաբերությունների
ձևավորման, խզման և մակարդակի վերաբերյալ պաշտոնական նյութերը
5. կարևորել դիվանագետի դերը և նրա գործառույթները
6. ներկայացնել ընտրությունների, ընտրական գործընթացի ձևավորման և անցկացման
վերաբերյալ ամփոփ բանավոր և գրավոր շարադրանք

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. տիրապետել մասնագիտական տեքստի թարգմանության հմտություններին
8. թարգմանել և վերլուծել դիվանագիտական բազմաբնույթ տեքստեր
9. քննարկել
դիվանագիտական
ռազմավարության
և
մարտավարության
նշանակությունը
10. վերլուծել

դիվանագիտական

հնարքները

և

նրանց

դերը

միջազգային

հարաբերությունների արդի փուլում
11. գնահատել դիվանագիտական բանակցության, ռազմավարության, ինչպես նաև
բանակցային համաձայնագրերի նշանակությունը
12. կարևորել
պետությունների
միջև
դիվանագիտական
հարաբերությունների հաստատման դերը

և

հյուպատոսական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
13. կատարել բանավոր թարգմանություն` մասնագիտությանն առնչվող թեմաների
շրջանակներում
14. գրավոր թարգմանել մասնագիտական բնույթի ցանկացած տեքստ անգլերենից
հայերեն և հայերենից անգլերեն
15. վերարտադրել հայերենից անգլերեն և անգլերենից հայերեն լրատվական միջոցներից
ստացված տեղեկատվությունը
16. ազատ մեկնաբանությամբ ներկայացնել քաղաքական բնույթի տեղեկատվություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական
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հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. անհատական և խմբային աշխատանք
4. ձայնագրությունների լսումներ և քննարկումներ
5. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն աշխատանք)
6. ինքնուրույն աշխատանք քննարկվող թեմայի վերաբերյալ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր քննություն: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 5-ական
միավոր արժեքով: Հարցերը ներառում են ուսումնական կիսամյակի ընթացքում յուրացրած
ողջ նյութը կամ դրա մեծ մասը
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Diplomatic Strategy and Tactics
Diplomatic Maneuver
Diplomatic Negotiation
Relations Between States
The Use of Diplomats
Advocacy
Diplomatic Dialogue
Stewardship
Reason of State, System, And Relationship
Run-Up to The Election. Seeking Nomination
Opinion Polls
Rounds of Voting. Casting Your Ballot
Electoral Fraud.

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Nicolson, Sir Harold George. Diplomacy. Oxford University Press, 2001.
2. Е. Е. Осетрова. Учебное пособие по общественно-политическому переводу ―Elections‖,
МГИМО, 2007г.
3. Geoffrey Allen Pigman. Contemporary Diplomacy. 2010
4. R. P. Barston. Modern Diplomacy.Fourth edition.2013
5. Babayan A. ―Reader in International Relations and Diplomatic Service‖. Yerevan YSU Press,
2012

2. Երկրագիտություն / առաջ.օտար
3. 2 ECTS կրեդիտ
լեզու անգլերեն/
4. 4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. 10 ժամ դասախոսություն
6. 8-րդ կիսամյակ՝
7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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Ուսանող միջազգայնագետին ծանոթացնել անգլո-սաքսոնական աշխարհի կայացման
և ազգերի ձևավորման կարևորագույն փուլերին՝ անդրադարձ կատարելով այդ
երկրների քաղաքական, տնտեսական և մշակութային զարգացման հիմնական
ուղենիշներին:
 Ուսանողին ներկայացնել այն հիմնական համակարգային մոտեցումները, որ տվյալ
երկրների անցած ուղին թողել է համաշխարհային քաղաքական, իրավական և
տնտեսական մշակույթի վրա:
 Ուսանողի համար համար բացահայտել այն պատճառա-հետևանքային կապերը,
որոնք ձևավորում են տվյալ երկրների վարած ներկայիս քաղաքական մոտեցումները:
 Ուսանողի մոտ մշակել անգլերենով երկրագիտական գիտելիքների շուրջ
հաղորդակցման կարողություններ և հմտություններ՝ գործնականում օգտագործելով
նրանց լեզվական գիտելիքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընդհանուր պատկերացում կունենա Մեծ Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի, Կանադայի,
Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի աշխարհագրության, պատմության, քաղաքական
համակարգերի, տնտեսության, մշակութային կյանքի և քաղաքականության մասին
2. կիմանա անգլիախոս երկրների հասարակությունների զարգացման
օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները
3. կծանոթանա անգլիախոս երկրների քաղաքական կուսակցություններին, նրանց
վարած արտաքին քաղաքականությանը և միջազգային հարաբերություններում նրանց
ունեցած դերակատարմանը

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ներկայացնելու անգլիախոս երկրների կարևոր հիմնահարցերն անգլերենլեզվով
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5. դրսևորելու միջմշակութային հաղորդակցման համար երկրագիտական անհրաժեշտ
բազային գիտելիքներ
6. ձևավորելու ինքնուրույն կերպով երկրագիտական տեղեկատվություն ստանալու
հմտություններ
7. աշխատել ընթացիկ մամուլում տեղ գտած ուսումնասիրվող երկրներին վերաբերող
երկրագիտական տեղեկատվության հետ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթեայդպիսիքկան)
8. վերլուծել ուսումնասիրվող երկրների պատմության, քաղաքականության,
հասարակական-մշակութային կյանքին առնչվող թեմաներ
9. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն որոշակի դիրքորոշում ձևավորելու
ուսումնասիրվող երկրների ներքին և արտաքին քաղաքականության առանցքային
հարցերի շուրջ և ձեռք բերած հմտությունները կիրառելով արտահայտելու և
փաստարկելու իր սեփական տեսակետը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման ևո ւսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ երկխոսության բաղադրամասի ընդգրկմամբ
2. սեմինար պարապմունքներ՝ ինտերակտիվ բանավեճի տարրերով
3. թիմային ինքնուրույնաշխատանք՝ երկրագիտական նոր նյութը զեկուցման համար
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նախապատրաստելու և սլայդ շոու-ով ներկայացնելու վերջնարդյունքով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունը` առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ստուգում.
Գրավոր հարցում: Գրավոր ստուգումը իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից 2-ը գնահատվում են 2-ական
միավոր, մեկը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, որոնցից առաջինը
գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով, երկրորդը` 3 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Եզրափակիչ բանավոր քննություն. Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից 2-ը՝ 3ական, իսկ 1-ը` 4 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Երկրագիտություն առարկան, նպատակները և խնդիրները: Պատմական ակնարկ
և ներկայիս զարգացումները:
2. Բրիտանական միապետության առաջխաղացումը: Միացյալ թագավորության
վարչական բաժանումը, խորհրդանիշները, պետական կառուցվածքը, օրենսդիր և
գործադիր մարմինները, քաղաքական և իրավական համակարգը:
3. Մեծ Բրիտանիան XX դարում և այսօր: Բրիտանական համագործակցության
ստեղծումը:Բրիտանիայի անդամակցությունը միջազգային
կազմակերպություններին, մասնակցությունը արդի աշխարհաքաղաքական
գարծընթացներում, երկրի անվտանգության համակարգը և այլն:
4. Բրիտանական գաղութից մինչև անկախ պետականության ստեղծում: ԱՄՆ-ի
վարչական կառուցվածքը:
5. ԱՄՆ-ի սահմանադրությունը, քաղաքական կուսակցությունները, ընտրական
համակարգը:
6. Միացյալ Նահանգները ժամանակակից աշխարհաքաղաքական
համայնապատկերում:
7. Ընդհանուր ակնարկ Կանադայի աշխարհագրության, պատմության, տնտեսության
և ներգաղթի քաղաքականության վերաբերյալ: Երկրի պետական կառուցվածքն ու
արտաքին քաղաքականության ուղղությունները:
8. Ավստրալիայի ազգային խորհրդանիշները, վարչական բաժանումը, կառավարման
և քաղաքական համակարգերը: Ավստրալիայի դերակատարումը ԱՍԵՍԱՆ
երկրների ավազանում, արտաքին քաղաքականության հիմնական
ուղղությունները:
9. Նոր Զելանդիայի աշխարհագրական և պատմական առանձնահատկությունները:
Նոր Զելանդիայի կառավարման և քաղաքական համակարգերը, տնտեսությունը և
արտաքին քաղաքականությունը: Նոր Զելանդիայի դերակատարումը
Բրիտանական համագործակցության մեջ:
10. Ակնարկ Բրիտանական համագործակցության երկրների կրթական
համակարգերի, մշակույթի և արվեստի ընդհանուր ուղղությունների վերաբերյալ:
Անգլերենը աշխարհի գլոբալացման գործընթացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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3.

2. Հայկական հարցը և միջազգային
դիվանագիտությունը

4. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/16 շաբաթ
5. 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար
6. 8-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննության դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանող միջազգայնագետին ծանոթացնել Հայկական հարցի ծագման,
բովանդակության և ընկալումների գիտական բացատրություններին


Ուսանողներին ներկայացնել Հայկական հարցի փուլերը և տարբեր փուլերում հարցի
առանձնահատկությունները



Ուսանողներին մատուցել Մեծ տերությունների քաղաքականությունը Հայկական
հարցի բոլոր փուլերում և դրանց համեմատական վերլուծությունը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

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

բացատրել Հայկական հարցի գիտական մոտեցումները
տիրապետել Հայկական հարցի տարբեր փուլերի առանձնահատկություններին
վերլուծել միջազգային դիվանագիտությունը Հայկական հարցում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

ներկայացնել Հայկական հարցի պատմությունը բովանդակային և
ժամանակագրական առումով
դրսևորել ստեղծագործական մտածողություն՝ Հայկական հարցի
առանձահատկությունները վերլուծելու գործում
ձևավորել վերլուծական միտք՝ ուսումնասիրելու Մեծ տերությունների
քաղաքականությունը Հայկական հարցում և դրանց արդի դրսևորումները

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

ստացած գիտելիքները հիմք կծառայեն Հայկական հարցը պատկերացնելու և
պրակտիկ մասնագիտական աշխատանքում դրանք արդյունավետ կիրառելու
հարցում

131

2.

յուրացնելով Հայոց ցեղասպանության պատմությունը և ծանոթանալով 20-րդ դարի
այլ ցեղասպանություններին՝ կարող է իր գիտելիքներով նպաստ բերել Հայաստանի
Հանրապետության ներկայիս արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից
մեկին՝ ցեղասպանությունների դատապարտման և կանխարգելման գործին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել հայ դիվանագիտության առանձնահատկությունները, ձեռքբերումներն ու
ձախողումները` պատմական տարբեր փուլերում` պետականության առկայության և
բացակայության պայմաններում:
Ա7.Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից հակամարտությունների և նրանց լուծման
մեխանիզմները
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ2. Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն, ինչպես նաև
մասնագիտական աղբյուրների և գրականության հիման վրա արված գիտահետազոտական և
վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու առաջարկությունները
ներկայացնելու կարողություն:
Գ3. Գնահատել առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ, որոնք ուղղեկցվում են ուսանողների հետ երկխոսությամբ և
փոխադարձ հարցադրումներով
2.Սեմինար պարապմունքներ՝ ինտերակտիվ բանավեճերով
3.Դասախոսությունների կազմակերպում Հայոց ցեղասպանության թանգարանում՝
դիտակտիկ նյութի համադրմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր քննություն: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 5-ական
միավոր արժեքով: Հարցերը ներառում են ուսումնական կիսամյակի ընթացքում յուրացրած
ողջ նյութը կամ դրա մեծ մասը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական հարցը միջազգային դիվանագիտության հարց: Բարենորոգումների
խնդիրը Սան-Ստեֆանոյի և Բեռլինի պայմանագրերում:
2. Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը 19-րդ դարի 80-90-ական
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թվականներին:
3. Միջազգային դրությունը և Հայկական հարցը 20-րդ դարի սկզբին (մինչև առաջին
աշխարհամարտը)
4. Հայկական հարցը առաջին աշխարհամարտի տարիններին (1914-1918 թթ.)
5. Հայկական հարցը Փարիզի և Սան-Ռեմոյի խորհրդաժողովներում: Հայաստանն ըստ
Սևրի պայմանագրի:
6. Ազգայնական (քեմալական) շարժումը Թուրքիայում և տերությունները: Սևրի
պայմանագրի վերանայումը և Հայկական հարցի վերջնական ձախողումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խ. Բադալյան, Հայկական հարցը Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում և Բեռլինի
կոնգրեսում 1878թ., Երևան 1955:
2. Ա. Կիրակոսյան, Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը,
Երևան 1999:
3. Մ. Սերոբյան, Հայկական հարցը և անոր փուլերը, Բեյրութ 1937:
4. Ն. Ադոնց, Հայկական հարցի լուծման շուրջ, Երևան 1989:
5. Ջ. Կիրակոսյան, Հայաստանը միջազգային դիվանագիության և սովետական արտաքին
քաղաքականության փաստաթղթերում (1828-1923), Երևան 1972:

1.1906/Բ40
2. Միջազգային իրավունք
3. 4.կրեդիտ
5. Շաբաթական 5 ժամ
6. Դաս.-16, սեմ.-4
7.8-րդ կիսամյակ՝

8. Առանց ընթացիկ գնահատմամբ դասընթաց

9.Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ծանոթացնել միջազգային իրավունքի հիմնական կատեգորիաների և
միջազգային իրավունքի ճյուղերի բովանդակությանը:


ուսանողին բացատրել միջազգային
համակարգերի հարաբերակցությունը:

իրավունքի

և

ներպետական

իրավական

 ուսանողի մոտ ձևավորել միջազգային իրավական փաստաթղթերից օգտվելու, դրանք
ՀՀ օրենսդրության հետ համադրելու կարողություն:
10.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել միջազգային հանրային իրավունքի և դրա հիմնական ճյուղերի ու
ինստիտուտների էությունն ու բովանդակությունը
բացատրել
միջազգային
իրավական
կարգավորման
մեխանիզմի
առանձնահատկությունները,

Ունակկլինի.
 (բուն մասնագիտական կարողություններ)




գնահատել միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը և բնորոշ գծերը,
տարբերակել միջազգային իրավունքի աղբյուրները, սուբյեկտները, սկզբունքները,
բացահայտել միջազգային իրավունքի առանձին ինստիտուտների և ճյուղերի
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առանձնահատկությունները և տեղը միջազգային իրավունքի համակարգումֈ
կիրառել միջազգային իրավունքի նորմերը միջազգային և ներպետական
հարաբերությունների կարգավորման ենթատեքստում:

 (ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվելմիջազգայինիրավունքինվերաբերողտեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբարկիրառելուզարգացնելունեցածգիտելիքները:

11.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը, առանձնահատկությունները, առարկան և ձևավորման պատմությունը: Միջազգային իրավունքի աղբյուրները, սկզբունքները և
սուբյեկտները: Միջազգային իրավունքի և ներպետական իրավունքի փոխգործողությունը և
փոխազդեցությունը: Միջազգային-իրավական պատասխանատվության ինստիտուտը: Միջազգային հանրային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի ընդհանուր բնութագիրը և բովանդակությունըֈ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ուսումնասիրել միջազգային հարաբերությունների իրավական չափումը
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ2. Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն, ինչպես նաև
մասնագիտական աղբյուրների և գրականության հիման վրա արված գիտահետազոտական և
վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու առաջարկությունները
ներկայացնելու կարողություն:
Գ5.

Օգտվել

մասնագիտական

աղբյուրներից:Պատրաստել

գրականությունից

եզրակացություն`

և

տեղեկատվության

համեմատելով

ու

տարատեսակ
համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
12. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբայինաշխատանք,
3. ինքնուրույնաշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում:

13.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր քննություն: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 5-ական
միավոր արժեքով: Հարցերը ներառում են ուսումնական կիսամյակի ընթացքում յուրացրած
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ողջ նյութը կամ դրա մեծ մասը

13 Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ.Վ.Քոչարյան Միջազգային իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ- Եր. Երևանի

համալսարանի հրատարակչություն, 2002, 504 էջ
2. Гетьман-Павлова И. Международное право: Учебник. М., 2008
3. Каламкарян Р.А. , Ю. И. Мигачев. Международноеправо: Учебник, 2-е изд., М., 2005
4. Международное право /Учебник для вузов/, 5-ое издание, отв. ред. Г.В.Игнатенко, О.И.

Тиунов. М., 2010
5. Международное право: Учебник /Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. 2005
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2. Ինտեգրացիոն գործընթացներն Ասիական
տարածաշրջանում

4.2.5 ժամ/շաբ.
6.8-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

3.2 կրեդիտ

5. 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանող միջազգայնագետին ծանոթացնել Ասիական տարածաշրջանում առկա
քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական հիմնախնդիրներին
 Ուսանողին ներկայացնել տարածաշրջանում տեղի ունեցող ինտեգրացիոն
գործընթացները, այդ համատեքստում ակտիվություն դրսևորող պետությունների ու
կազմակերպությունների նպատակներն ու խնդիրները
 Ուսանողներին պարզաբանել Ասիական տարածաշրջանում նկատվող ինտեգրացիոն
գործընթացներում առկա զարգացումների ընդհանուր դինամիկան ու հնարավոր
միտումները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Պատկերացում կունենա Ասիական տարածաշրջանում նկատվող հիմնական
ինտեգրացիոն գործընթացների բնույթին
2. Նկարագրել այդ գործընթացներում ներգրավված պետությունների ու կառույցների
նպատակները
3. Վերհանել Ասիայում տեղի ունեցող գործընթացներում առկա հիմնախնդիրներն ու
սահմանել դրանց զարգացման հետագա ուղենիշները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական
հմտությոնները գործնական և մասնագիտական հարթակում
2. Ասիական տարածաշրջանում նկատվող գործընթացներում համեմատել,
համադրել կամ հակադրել տարածաշրջանային պետությունների
ռազմավարությունը
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3. Ցուցաբերել զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն գնահատելու համար առկա
խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
2. Կարող է սահմանել և բնորոշել տարածաշրջանային գործընթացների դինամիկան,
ներկայացնել դրանցում առկա միտումները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ2. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական գործունեություն՝ դրսևորելով
երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների
վարման,
դիվանագիտական
արարողակարգի,
վարվելակերպի
և
վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Կոնտետն անալիզ, համեմատական վերլուծություն, SWOT վերլուծություն
2. դասախոսություններ, այդ թվում `երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
3. սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունը` առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ստուգում.
Գրավոր հարցում: Գրավոր ստուգումը իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից 2-ը գնահատվում են 2-ական
միավոր, մեկը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, որոնցից առաջինը
գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով, երկրորդը` 3 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
1. Վերափոխումների 3 փուլերը Ասիական տարածաշրջանում (չինական, ճապոնական,ս
առըպատերազմյան)
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2. Չինաստանի արտաքին տնտեսական հարաբերություններն ու քաղաքականությունը,
ՉԺՀ փոխգործակցությունը տարածաշրջանային և գլոբալ կառույցների հետ
3. Ճապոնիայի քաղաքականությունը ասիական տարածաշրջանում
ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում
4. Կորեական թերակղզին տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային
զարգացումների համատեքստում
5. Հնդկաստանի քաղաքականությունը ասիական տարածաշրջանում
ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում
6. Հարավային Ասիան ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում
7. Հարավ-արևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիան (ASEAN), Արևելյան Ասիայի
երկրների գագաթաժողովը և Շանհայի համագործակցության կազմակերպություն
ասիական տարածաշրջանային գործընթացների համատեքստում
8. Գլոբալիզացիոն գործընթացներն Ասիական տարածաշրջանում,
9. Ասիական տարածաշրջանի անվտանգային համակարգը
10. Ինտեգրացիոն գործընթացները Կենտրոնական Ասիայում
11. Տարածքային վեճերը ասիական տարածաշրջանում
12. Նոր ասիական աշխարհակարգ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նուբար Չալըմյան, Հայ-չինական հարաբերությունները 1992-2007 թթ.
2. Д. В. Мосяков, Политика китая в юго-восточной Aзии: от прошлого к настоящему, M,
2012.
3. Азия и Африка в современной мировой политике. Сборник статей / Отв. ред. – д.п.н. Д.
Б. Малышева, к.э.н. А. А. Рогожин. – М.: ИМЭМО РАН, 2012.
4. David Shambaugh and Michael Yahuda, International Relations of Asia, by Rowman &
Littlefield Publishers, Inc, 2008.
5. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, Rosemary Foot, The International Relations of Asia,
Oxford University Press, 2014.
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2. Իրանի Իսլամական Հանրապետության
3. 2 ECTS կրեդիտ
տարածաշրջանային
քաղաքականությունը
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. 10 ժամ դասախոսություն,
6. 8-րդ կիսամյակ՝
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Հայաստանի հանրապետության հարևան և սահմանակից պետության՝ ԻԻՀ
կառավարության կողմից վարում տարածաշրջանային քաղաքականությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Թվարկել ռեգիոնալ տեսությունների քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներն ու
ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները:
Դասկանարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն
ու հետևանքները:
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Ներկայացնել հայ դիվանագիտության առանձնահատկությունները, ձեռքբերումները՝
պատմական տարբեր փուլերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Վերլուծել Հայաստանի հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
բացահայտել ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:



Կատարել արտաքին քաղաքական զարգացուների պատճառահետևանքային
վերլուծություն

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները
և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսության մեթոդաբանական հիմքում դրվում է Իրանի և տարածաշրջանային
հարևան երկրների քաղաքական հարաբերությունների, դրանց ընթացքի և այն
պայմանավորող գործոնների հետ կազմված տարբեր հարցադրումների,
տեսակետտերի և փաստական նյութի վերլուծությունն ու փաստերի համեմատական


համադրության ուսումնասիրությունը:
Դասախոսության ընթացքում լուսբանվելու են տարածաշջանային զարգացումները:



Դասախոսությունը կառուցվելու է պատմա-քննական սկզբունքներով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունը` առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ստուգում.
Գրավոր հարցում: Գրավոր ստուգումը իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից 2-ը գնահատվում են 2-ական
միավոր, մեկը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, որոնցից առաջինը
գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով, երկրորդը` 3 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ներածություն(ընդհանուր ծանոթություն ԻԻՀ արտաքին քաղաքականության
սկզբունքների հետ)


ԽՍՀՄ-ի փլոուզման հոտևանքով Իրանի համար ստեղծված աշխարհաքաղաքական



նոր հեռանակարները:
Կրոնական գործոնիդերը Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ:



Իրան –Հայաստան հարաբերությունները



Իրանի տարածաշտջանային քաղաքականությունը(Ադրբեջանի, Թուրքիայի,
Վրաստանի, Կենտրոնական Ասիայի պետությունների, արաբական երկրների,
Պարսից ծոցի նավթ արդյունահանող և այլն) պետությունների նկատմամբ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բայբուրդյան Վ. , Իրանի պետություն, Ե, 2005թ
2. Բայբուրդյան Վ. , Իրանն այսօր, Ե. 1999թ.
3. Сажин В.И , Региональная политиа ИРН, М 2007
4. Кожакин М, Иран в современном мире, М, 2003
5. В.А.Ушаков: ―Иран и мусульманский мир , 1999
1. 1201/Բ34

2. Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը և
միջազգային դիվանագիտությունը

3. 6 կրեդիտ

4.5 ժամ/
5. 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար
6. 9-րդ կիսամյակ՝
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի պատմական ասպեկտները, այդ թվում՝
Արցախի պատմությունը, վերջինիս դերն ու նշանակությունը,
 ուսումնասիրել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի արդի փուլը՝ սկսած Արցախյան
շարժումից մինչև մերօրյա իրադարձությունները,
 ներկայացնել հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ բանակցային գործընթացը,
միջազգային և տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների դիրքորոշումն ու
քաղաքականությունն այս հարցում,
 ուսումնասիրել Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը,
վերջինիս միջազգային ճանաչման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա Արցախի պատմությունը, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ծագումն ու դրա շուրջ
զարգացումները, Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը,
2. կտիրապետի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ իրականացվող
բանակցային գործընթացին,
հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ
միջնորդ
պետությունների կողմից առաջ քաշված տարբերակներին, դրանց շուրջ բանակցող
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կողմերի դիրքորոշումներին,
3. կտիրապետի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ միջազգային իրավական և
քաղաքական ասպեկտներին;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելով ստացած գիտելիքները՝ կկարողանա վեր հանելՂարաբաղյան
հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ բանակցային գործընթացի
առանձնահատկությունները, բանակցող կողմերի դիրքորոշումները, հիմնախնդրի
կարգավորման հեռանկարները,
2. կիրառելով վերլուծական-կանխատեսական մոտեցում՝ կկարողանա ներկայացնել
հիմնախնդրի կարգավորման առավել հավանական տարբերակներ,
հակամարտության զարգացման սցենարներ;

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կկարողանա կատարել ինքնուրույն վերլուծություններ քննարկվող թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. Ներկայացնել հայ դիվանագիտության առանձնահատկությունները, ձեռքբերումներն ու
ձախողումները` պատմական տարբեր փուլերում` պետականության առկայության և
բացակայության պայմաններում:
Ա7.Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից հակամարտությունների և նրանց լուծման
մեխանիզմները
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ2. Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն, ինչպես նաև
մասնագիտական աղբյուրների և գրականության հիման վրա արված գիտահետազոտական և
վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու առաջարկությունները
ներկայացնելու կարողություն:
Գ3. Գնահատել առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասաժամին ներկայացվելիք հարցի նախօրոք հանձնարարում ուսանողներին,
2.հարցի փաստական մասի ներկայացում և ինտերակտիվ քննարկում-վերլուծություն
լսարանում,
3. թեմայի ամփոփում հարցերի և ընդհանրական եզրակացությունների տեսքով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որից առաջինն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրաոփակիչ գնահատումն
իրականացվելու է բանավոր: Գնահատման արժեքը 10 միավոր է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝Արցախի պատմությունը:Թեմա 2՝Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ծագումն ու
զարգացումը (1918-1988թթ.):Թեմա 3՝Արցախյան շարժումն ու պատերազմը: Թեմա 4՝ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի ստեղծումն ու գործունեությունը 1992-1998թթ: Թեմա 5՝Ղարաբաղյան
հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացը 1998-2007թթ.:Թեմա
6՝Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ սկզբունքների մշակման և
հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ գործընթացը 2008-2016թթ.: Թեմա 7՝«Քառօրյա
պատերազմը» և նոր իրողությունները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման
գործընթացում: Թեմա 8՝Միջազգային կառույցների դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի
կարգավորման վերաբերյալ: Թեմա 9՝ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման
իրավական, քաղաքական և ռազմական ասպեկտները: Թեմա 10՝ Արցախի Հանրապետության
արտաքին քաղաքականությունը և միջազգային ճանաչման ուղղությամբ գործադրվող
ջանքերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Բալայան Տ., Ղարաբաղյան հիմնահարցը և միջազգային դիվանագիտությունը, Եր., 2004
2. Բալայան Վ., Արցախի պատմությունը հնադարից մինչև մեր օրերը, Եր., 2002
3. Հարությունյան Հ., Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1921թթ., Եր., 1996
4. Մանասյան Ա., Ղարաբաղյան հիմնախնդիր. փաստարկներ, փաստաթղթեր, Եր., 2005
5. Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Եր., 1994

1. 1201/Բ 41

2. Աշխարհաքաղաքականություն

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. 8 ժամ դասախոսություն,2 ժամ սեմինար
6. 9-րդ կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ՈՒսանող միջազգայնագետին կամ քաղաքագետին ծանոթացնել
աշխարհաքաղաքանության հիմնական հասկացություններին, տեսական
մոտեցումներին ու հիմնախնդիրներին


ՈՒսանողներին ներկայացնել աշխարհաքաղաքականության հիմնական մեթոդներն
ու գործառույթները, դրանց առանձնահատկությունները և ընգհանուր համակարգը



ՈՒսանողներին ուսուցանել երկրագնդի աշխարհաքաղաքական կառուցվածքը,
տարածության վերահսկողության մոդելների ձևավորումը, սպառնալիքների ու
մարտահրավերների դինամիկան

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կծանոթանա աշխարհաքաղական հիմնական տեսական մոտեցումներին ու
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հիմնախնդիրներին
2.

ձևավորել ստեղծագործական մտածողություն և աշխարհաքաղաքական
իրողությունները վերլուծելու հմտություններ

3.

պետության արտաքին քաղաքականությունը ընկալել որպես աշխարհաքաղաքական
իրողությունները վերլուծելու հմտություններ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ներկայացնելու ժամանանակակից աշխարհաքաղաքականության հիմնական
գիտական ուղղությունները և հիմնահարցերը

2.

դրսևորելու ստեղծագործական մտածողություն և աշխարհաքական իրականությունը
վերլուծելու հմտությունների կարողություն, տիպավորելու համաշխարհային
համակարգերը

3.

ձևավորելու ստեղծագործական մտածողություն և աշխարհաքաղաքական
իրողությոընները վերլուծելու հմտություններ, արդի աշխարհաքաղաքականության
հիմնական միտումների և հեռանկարների կառուցողական ըմբռնում

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

ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն աշխարհաքաղաքական
հարացույցը պատկերացնելու համար, որը որոշակի դիրքորոշում է ենթադրում
համաշխարհային գործընթացների նկատմամբ

2.

կարող է առանձնացնել և տարբերակել աշխարհաքաղաքական գիտելիքի տեսական և
կիրառական, արժեքային և գործիքակազմական բաղադրամասերը

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Թվարկել մեծ և ռեգիոնալ տերությունների քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներն
ու ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները,
Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա7.Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից հակամարտությունների և նրանց լուծման
մեխանիզմները
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ4.Կատարել

արտաքին

քաղաքական

զարգացումների

պատճառահետևանքային

վերլուծություն:
Գ5.

Օգտվել

մասնագիտական

գրականությունից
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և

տեղեկատվության

տարատեսակ

աղբյուրներից:Պատրաստել

եզրակացություն`

համեմատելով

ու

համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում` երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2. Սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող ինտերակտիվ բանավեճի առաջդրմամբ
3. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունը` առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ստուգում.
Գրավոր հարցում: Գրավոր ստուգումը իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից 2-ը գնահատվում են 2-ական
միավոր, մեկը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, որոնցից առաջինը
գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով, երկրորդը` 3 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
a. Աշխարհաքաղաքականության աղբյուրները, օբյեկտը, հիմնական
դարաշրջանները և օրենքները, կատեգորիաները, մեթոդներն ու
գործառույթները
b. Դասական աշխարհաքաղաքականության հիմնական սկզբունքներն ու
գաղափարները
c. 20-րդ դարի երկրորդ կեսի աշխարհաքաղաքականության արևմտյան
հիմնական դպրոցներն ու ուղղությունները
d. Աշխարհաքաղաքականության ռուսական դպրոցը
e. ԱՄՆ-ը և ԵՄ-ը ժամանակակից գլոբալ աշխարհակարգում
f. Արևելյան և Հարավային Ասիայի երկրների աշխարհաքաղաքական
աաջնահերթությունները
g. Լատինական Ամերիկան և Աֆրիկական 21-րդ դարի աշխարհաքաղաքական
համակարգում
h. Հայաստանի Հանրապետության հարակից շրջանների աշխարհաքաղաքական
հիմնահարցերը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Мухаев Р. Т., Геополитика. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2010
2. Желтов В.В. Желтов М.В. Геополитика история и теория: Учебное пособие –Москва
Вузовский учебник. 2012
3. Елацков А. Б. Обшая геополитика: вопросы теории и методологии в географической
интерпретации М: ИНФРА- М. 2017
4. Zbigniew Brzezinski. Strategic Vision: America and the crisis of global power., 2012
5. Henzi Kissinger. Uord Order.,2015
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2. Սփյուռք-Հայրենիք հարաբերությունները

2 կրեդիտ

4. ժամ/շաբ. 2 .5
5. 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար
6. 9-րդ կիսամյակ՝
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել.
 Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների (1918 թվականից մինչև մեր օրերը)
վերաբերյալ ամբողջական գիտելիքներ,
 Սփյուռքի ձևավորման մասին հենքային իմացություններ,
 Սփյուռքի լոբբիստական կարողությունների վերաբերյալ համակարգային գիտելիք:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա

Գիտելիք և իմացություն




Արտահայտել Հայրենիք-Սփյուռք կապերի հիմնական բնորոշիչները,
սահմանել Հայրենիք-Սփյուռք կապերի փուլային բովանդակությունը,
լուսաբանել Սփյուռքի նկատմամբ մոտեցումները և Սփյուռքի դերը հայրենի
պետության համար:



Ունակ կլինի
 (բուն մասնագիտական կարողություններ)






կիրառել համապատասխան մոտեցումներ Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների
վերլուծության ընթացքում,
տարբերակել Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների հիմնական փուլերն ու
ենթափուլերը,
վերլուծել հայրենի պետության համար Սփյուռքի դերի ու նշանակության հարցերը:

(ընդհանրական կարողություններ)


բացահայտել Հայրենիք-Սփյուռք կապերի հիմնական արտահայտությունները և
դրանց բովանդակությունը:

Համառոտ բովանդակությունը
Հայկական Սփյուռքի ձևավորումը: Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների պատմության
պարբերացումը: Հայրենիք-Սփյուռք կապերը 1918-1920 թթ.: Հայրենիք-Սփյուռք կապերը 19211937
թթ..
հարաբերությունների
խզումը:
Հայրենիք-Սփյուռք
հարբերությունների
վերականգնումը Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին. Արտասահմանյան երկրների հետ
մշակութային կապի հայկական ընկերության գործունեությունը: Հայրենիք-Սփյուռք կապերը
1964-1988 թթ.: Հայրենիք-Սփյուռք կապերը 1991-1998 թթ.: Հայրենիք-Սփյուռք կապերը 19982008 թթ.: Հայրենիք-Սփյուռք կապերը 200 թվականից մինչև մեր օրերը:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց:
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունը` առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ստուգում.
Գրավոր հարցում: Գրավոր ստուգումը իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից 2-ը գնահատվում են 2-ական
միավոր, մեկը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, որոնցից առաջինը
գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով, երկրորդը` 3 միավոր առավելագույն
արժեքով:
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Հիմնական գրականության ցանկը
1. Բադալյան Ա., Խորհրդային Հայաստան-Սփյուռք կապերի պատմության փուլերը, «Հայ
գաղթականությունը և Հայրենիք-Սփյուռք կապերը 1918-1985 թթ.» միջազգային
գիտաժողովի
զեկուցումներ:
http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/408/Binder4.pdf
2. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն (համառոտ ակնարկ), Ե., 2004,
3. http://www.lib.mindiaspora.am/4464.html,
http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/53/hay%20spyurq.pdf
4. Եղիազարյան Ա., Հայ Սփյուռքի պատմության պարբերացումը, «Հայագիտության
հարցեր»,
2014,
N
2,
էջ
33-51:
http://www.armin.am/images/menus/1929/Arman_eghiazaryan.pdf
5. Եղիազարյան Ա., Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ղեկավարության
հաստատումը Սփյուռքում. «Հոգևոր Հայաստան»-ի ստեղծումը (հայեցակարգային
որոշ դիտարկումներ), «Հայ գաղթականությունը և Հայրենիք-Սփյուռք կապերը 19181985 թթ.» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2011, էջ 48:
http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/405/Binder1.pdf

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Կամընտրական դասընթացներ
1. 1. 1205/ Բ 45

2. Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ 1/գերմ/

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

4-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
ծանոթացնել գերմաներենի լեզվական, հանրալեզվաբանական,
գործաբանական իրազեկության բաղադրիչներին,
 ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից գերմաներենի հնչյունաբանական,
ձևաբանական, շարահյուսական և տիպաբանական առանձնահատկությունները,
 ուսանողների մոտ ձևավորել սկզբնական գիտելիքներ գերմաներենով ակտիվ
հաղորդակցման և հետագա լեզվական հմտությունների զարգացման համար,
 ուսանողների
մոտ
դասընթացի
շրջանակներում
ստեղծել
նախնական
պատկերացումներ այդ երկրի մշակույթի և քաղաքակրթության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




գերմաներենի քերականական բազմաթիվ կանոնների վերաբերյալ, ինչը թույլ կտա
կազմել գրագետ խոսք, ինչպես նաև գերմաներենով հնչող խոսքը հասկանալու
հմտություն ձեռք բերել,
գերմաներենի հնչյունաբանական, շեշտադրման, պատմողական, ժխտական,
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հարցական, հրամայական նախադասությունների ռիթմի, արտասանության և
ընթերցանության առանձնահատկությունների մասին,
գերմաներենի ընդհանուր և եզրույթային լեզվական միավորների վերաբերյալ (ըստ
կիրառման ոլորտի, բառակազմական առանձնահատկությունների՝ կենցաղային,
պաշտոնական և այլն),

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





կազմել կապակցված խոսք
բացատրվել օտար լեզվով պարզ հաղորդակցական իրավիճակներում,
ձևավորել և զարգացնել հաղորդակցական տարբեր ոլորտներում բանավոր խոսքի
տարրական հմտություններ,
մեջբերել և հակիրճ վերարտադրել դյուրին մասնագիտական տեքստեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




անցած կամ դասախոսի կողմից առաջարկած թեմաների շուրջ զրուցել
զարգացնել երկխոսություն,
բառարանի օգնությամբ թարգմանել միջին բարդության տեքստեր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 Դասընթացի ընթացքում ուսանողները հանդես են գալիս համառոտ գրավոր
աշխատանքով՝ հանձնարարված թեմաների շուրջ,
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կատարում են հակիրճ թարգմանություններ համապատասխան թեմաներով,



հանդես են գալիս բանավոր ներկայացմամբ իրենց ընտանիքի մասին փոքր ելույթով,



հանձնարարվում է գրել նամակ՝ ըստ հանձնարարված տարբերակի,



ուսանողները հանդես են գալիս թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով,



գրում են թեմային համապատասխանող փոքր ծավալի զեկույց,



հանձնարարվում է գտնել դիվանագիտական
բառապաշարը յուրացնելու նպատակով,



հանդես են գալիս ելույթներով՝ ամրապտդելով անցած բառապաշարը,



թեմայի շրջանակներում զուգահեռներ են անցկացնում իրենց երկրի՝ Հայաստանի, և
Գերմանիայի տոների առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

նամակագրության

նմուշներ՝

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4
միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Wir lernen Fremdsprachen (Genus, Bestimmter Artikel, Unbestimmter Artikel,
Nullartikel, Aussagesatz, Personalpronomen, Präsens, Fragewôrter)
Թեմա 2. Im Übungsraum (Substantiv, Plural, Kasus, N-Deklination, Negation, Wortbildung)
Թեմա 3. Familie Müller (Präsens der starken Verben, Verbergänzungen, Possessivartikel, Imperativ,
Deklination der Personalpronomen, Präpositionen)
Թեմա 4. Ein Brief (Deklination von Nomen, Deklination von Personalpronomen, Präpositionen,
Wortbildung, Verben mit Präpositionen )
Թեմա 5. Die Wohnung (Präpositionen, Präpositionalpronomen, Trennbare Verben und untrennbare
Verben, Verbergänzungen, Legen/liegen-setzen/sitzen-hängen/hängen, Verben mit Präpositionen)
Թեմա 6. Peters freier Tag (Reflexive Verben, Unregelmäßige Verben, Perfekt, Zahlwôrter)
Թեմա 7. Die Post (Modalverben, Modalpartikeln, Hauptsatzverbindende Konnektoren, Verben mit
Präpositionen)
Թեմա 8.
Im Warenhaus
(Adjektiv/Partizip als Nomen, Adjektivdeklination Typ 1,
Adjektivdeklination Typ 2, Adjektivdeklination Typ 3, Artikel oder Adjektiv?)
Թեմա 9. Weihnachten (Präpositionen, Indefinitpronomen, Präteritum, Adjektive mit Präpositionen
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. H. Kessler, I. Levin: Deutsch für Außländer T. 1, Leichter Anfang, Verlag für Sprachmethodik,
Deutschland, 1968
2. В. М. Завялова, Л. В. Ильина –Практический курс немецкого языка, Москва, 2003
3. Մ. Ն. Հարությունյան <<Գերմաներենի քերականության համառոտ ձեռնարկ>>, Երևան
2006
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4. Յու. Գաբրիելյան, Հ. Մանուկյան, Ն. Կոպալյան, Գ. Մնացականյան
<<Գերմաներենի գործնական քերականություն>>, Երևան 2007
5. Ն. Մ. Հայրապետյան <<Գերմաներենի ձեռնարկ. մասնագիտական տեքստերի ժողովածու
միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի բաժինների ուսանողների համար>>,
Երևան 2009
1. 1205/Բ45

2. Մասնագիտական հաղորդակցման
3. 6 ECTS կրեդիտ
հիմունքներ -1/պարսկերեն/
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30ժամ գործնական պարապմունք
6. 4-րդ կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
ծանոթացնել պարսկերենի լեզվական, հանրալեզվաբանական,
գործաբանական իրազեկության բաղադրիչներին,
 ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից պարսկերենի հնչյունաբանական,
ձևաբանական, շարահյուսական և տիպաբանական առանձնահատկությունները,
 ուսանողների մոտ ձևավորել սկզբնական գիտելիքներ պարսկերենով ակտիվ
հաղորդակցման և հետագա լեզվական հմտությունների զարգացման համար,
 ուսանողների
մոտ
դասընթացի
շրջանակներում
ստեղծել
նախնական
պատկերացումներ այդ երկրի մշակույթի և քաղաքակրթության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






պարսկերենի քերականական բազմաթիվ կանոնների վերաբերյալ, ինչը թույլ կտա
կազմել գրագետ խոսք, ինչպես նաև պարսկերենով հնչող խոսքը հասկանալու
հմտություն ձեռք բերել,
պարսկերենի հնչյունաբանական, շեշտադրման, պատմողական, ժխտական,
հարցական, հրամայական նախադասությունների ռիթմի, արտասանության և
ընթերցանության առանձնահատկությունների մասին,
պարսկերենի ընդհանուր և եզրույթային լեզվական միավորների վերաբերյալ (ըստ
կիրառման ոլորտի, բառակազմական առանձնահատկությունների՝ կենցաղային,
պաշտոնական և այլն),

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





կազմել կապակցված խոսք
բացատրվել օտար լեզվով պարզ հաղորդակցական իրավիճակներում,
ձևավորել և զարգացնել հաղորդակցական տարբեր ոլորտներում բանավոր խոսքի
տարրական հմտություններ,
մեջբերել և հակիրճ վերարտադրել դյուրին մասնագիտական տեքստեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




անցած կամ դասախոսի կողմից առաջարկած թեմաների շուրջ զրուցել
զարգացնել երկխոսություն,
բառարանի օգնությամբ թարգմանել միջին բարդության տեքստեր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պաշտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 Դասընթացի ընթացքում ուսանողները հանդես են գալիս համառոտ գրավոր
աշխատանքով՝ հանձնարարված թեմաների շուրջ,


կատարում են հակիրճ թարգմանություններ համապատասխան թեմաներով,



հանդես են գալիս բանավոր ներկայացմամբ իրենց ընտանիքի մասին փոքր ելույթով,



հանձնարարվում է գրել նամակ՝ ըստ հանձնարարված տարբերակի,



ուսանողները հանդես են գալիս թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով:



գրում են թեմային համապատասխանող փոքր ծավալի զեկույց,



հանձնարարվում է գտնել դիվանագիտական
բառապաշարը յուրացնելու նպատակով,



հանդես են գալիս ելույթներով՝ ամրապտդելով անցած բառապաշարը,



թեմայի շրջանակներում զուգահեռներ են անցկացնում իրենց երկրի՝ Հայաստանի, և
իրանական տոների առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

նամակագրության

նմուշներ՝

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4
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միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ضوایز اػارٍ⸲ ضوایز ػخصی⸲ جولَ ُای هثبت⸲ هٌفی⸲ طْالی⸲ فعل هعیي⸲ اضافَ⸲ اطن معروفه و نکره⸲ Թեմա 1.
دانشگاه دولتی ایروان⸲ دوستان من .
حاًت اطن در سباى فارطی⸲ ّی ﮊگی ُای طاخت اػتقاقی فعل⸲ هصذر⸲ بٌِای فعل در فارطی ⸲ ّجَ اخباری⸲
گذػتَ طادٍ⸲ گزدع⸲ رباعیات .

Թեմա 2.

اطن جوع⸲ هاضی اطتوزاری⸲ هاضی هلوْص⸲ ضویزُای ػخصی هتصل⸲ ضویز خْد⸲ حال اخباری⸲ هضارع Թեմա 3.
هلوْص⸲ رّسُای ُفتَ⸲ اس بْطتاى طعذی.
ضویز اػارٍ⸲ ضویز هتقابل⸲ ضویز هعزفَ⸲ ضویز هبِن⸲ ضویز هٌفی⸲ صفت هفعْلی⸲ ػِزػیزاس⸲ رباعیاتԹեմա 4. .
صفت⸲ صفت ًظبی⸲
هاضی ًقلی⸲ هاضی بعیذ ⸲ عذد ػوارػی ⸲ عذد تزتیبی ⸲ عذد اصلی ⸲ ابْعلی طیٌا ⸲ داًؼوٌذ بشرگ ایزاى ⸲ Թեմա 5.
فزدّطی⸲ فصلِای طال⸲ طزسهیي⸲ توذى ّ هزدم ایزاى.
فعل ﺁیٌذٍ⸲ فعل اهز⸲ ّجَ التشاهی⸲ هضارع التشاهی⸲ فعلِای ّجِی⸲ حقیقتِایی دربارٍ ایزاى⸲ بِتزیي غذا ّ بذتزیي Թեմա 6.
غذا⸲ غذا ّ پْػاک ایزاًیاى.
صفت⸲ فاعلی⸲ صفت لیاقت⸲ فعل هتعذی ّ فعل السم⸲ فعل هعلْم⸲ فعل هجِْل⸲ جِت هیاًَ⸲ پشػک داًا⸲ تاریخ Թեմա 7.
ایزاى⸲ کؼاّرس پیز ّ پظزاًغ.
افعال طببی⸲ ُوکزدُای فعلِای هزکب⸲ فعلِای السم یک ػخصَ⸲ ًْرّس⸲ طیشدٍ بذر⸲ ایزاى پض اس اطالم⸲ هزدم Թեմա 8.
ایزاى⸲ ایزاًیاى ّ توذى ارّپایی.
قیذ⸲ حزّف اضافَ⸲ حزف ربط⸲ رباعیات⸲ تاریخ ادبیات فارطی⸲ سّرخاًَ⸲ سباًِای ایزاًی⸲ هذُب ایزاًیاى⸲ Թեմա 9.
هتْى فارطی.
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ք.Վ. Բախշինյան, Հ.Հ. Բիանջյան, Լ.Վ. Ղազարյան, Գ.Վ. Մելիքյան, Պարսկերենի
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

դասագիրք, Երևան, 2011
Գ.Մ. Նալբանդյան, Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997
Մ. Դավթյան, Հայերեն-պարսկերեն բառարան, Երևան, 2011
Yadollah Samareh Ph.D., Persian language teaching (AZFA), Book 2, Tehran, 1993
Aghabakhshi, M. Afsharirad, A Dictionary of Political Science, English-Persian, Tehran, 2010
Mehdi Nowruzi, Ph.D., A Dictionary of Political Terms, English-Persian, Second edition,
Tehran 2004

Լրացուցիչ գրականություն
Ն. Չալըմյան <<Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան>>, Երևան, 2011
Շեխոյան, Գ. Մելիքյան, Վ. Ղուկասյան, Վ. Ոսկանյան, Վ. Բոյանջյան, Ե. Խաչատրյան,
Պարսից լեզվի ընթերցարան, Երևան, 1993
Լ. Պետրոսյան, Հայերեն-պարսկերեն քաղաքագիտական բառարան, Երևան, 2016
2014⸲دکتز هحوذ هلک هحوذی⸲ ﺁهْسع سباى فارطی⸲ ایزّاى

1. 1205/Բ 45

2. Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ -1/ֆրանսերեն/

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 4-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
ծանոթացնել ֆրանսերենի լեզվական, հանրալեզվաբանական,
գործաբանական իրազեկության բաղադրիչներին,
 ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից ֆրանսերենի հնչյունաբանական,
ձևաբանական, շարահյուսական և տիպաբանական առանձնահատկությունները,
 ուսանողների մոտ ձևավորել սկզբնական գիտելիքներ ֆրանսերենով ակտիվ
հաղորդակցման և հետագա լեզվական հմտությունների զարգացման համար,
 ուսանողների
մոտ
դասընթացի
շրջանակներում
ստեղծել
նախնական
պատկերացումներ այդ երկրի մշակույթի և քաղաքակրթության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ֆրանսերենի քերականական բազմաթիվ կանոնների վերաբերյալ, ինչը թույլ կտա
կազմել գրագետ խոսք, ինչպես նաև ֆրանսերենով հնչող խոսքը հասկանալու
հմտություն ձեռք բերել,
ֆրանսերենի հնչյունաբանական, շեշտադրման, պատմողական, ժխտական,
հարցական, հրամայական նախադասությունների ռիթմի, արտասանության և
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ընթերցանության առանձնահատկությունների մասին,
ֆրանսերենի ընդհանուր և եզրույթային լեզվական միավորների վերաբերյալ (ըստ
կիրառման ոլորտի, բառակազմական առանձնահատկությունների՝ կենցաղային,
պաշտոնական և այլն),

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





կազմել կապակցված խոսք
բացատրվել օտար լեզվով պարզ հաղորդակցական իրավիճակներում,
ձևավորել և զարգացնել հաղորդակցական տարբեր ոլորտներում բանավոր խոսքի
տարրական հմտություններ,
մեջբերել և հակիրճ վերարտադրել դյուրին մասնագիտական տեքստեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




անցած կամ դասախոսի կողմից առաջարկած թեմաների շուրջ զրուցել
զարգացնել երկխոսություն,
բառարանի օգնությամբ թարգմանել միջին բարդության տեքստեր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 Դասընթացի ընթացքում ուսանողները հանդես են գալիս համառոտ գրավոր
աշխատանքով՝ հանձնարարված թեմաների շուրջ,
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կատարում են հակիրճ թարգմանություններ համապատասխան թեմաներով,



հանդես են գալիս բանավոր ներկայացմամբ իրենց ընտանիքի մասին փոքր ելույթով,



հանձնարարվում է գրել նամակ՝ ըստ հանձնարարված տարբերակի,



ուսանողները հանդես են գալիս թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով:



գրում են թեմային համապատասխանող փոքր ծավալի զեկույց,



հանձնարարվում է գտնել դիվանագիտական
բառապաշարը յուրացնելու նպատակով,



հանդես են գալիս ելույթներով՝ ամրապտդելով անցած բառապաշարը,



թեմայի շրջանակներում զուգահեռներ են անցկացնում իրենց երկրի՝ Հայաստանի, և
Ֆրանսերենի տոների առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

նամակագրության

նմուշներ՝

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4
միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Alphabet et phonétique, Articles définis, indéfinis et contractés,Adjectifs
qualificatifs,Verbes auxiliaires avoir et être , Pluriel des noms,Féminin des noms,Trois groupes
de verbes
Թեմա 2. Adjectif possesseif,Article partitif,Adjectif demonstratif,Verbes du I groupe,Verbes du
II groupe,Verbes du III groupe,Passé composé
Adjectif possesseif,Article partitif,Adjectif demonstratif,Verbes du I groupe,Verbes du II
groupe,Verbes du III groupe,Passé composé
Թեմա 3. L‘heure, Le jour, le mois, l‘année,Verbes en –ir. Les saisons, Les mesures; l‘âge, La maison de
M. Vincent à Monréal,Le passé compose. Le salon, la salle à manger, la cuisine
Թեմա 4. Le future de l‘indicatif. Une grande nouvelle, Le future proche. Les vêtements de femme ,Le
passé récent. Les vêtements d‘homme,Le verbe pronominal. La toilette de M. Vincent,L‘impératif.
Vers l‘hótel, Le comparatif. A l‗hótel
Թեմա 5. Le superlatif. La chambre de l‘hótel,Le sujet et l‘objet direct. Chez les Legrand,Les pronoms
personnels. Maison ou appartement,L‘objet indirect, les pronoms personnels. Le cabinet de travail,Les
pronoms personnels. Le salon,La conjugaison des verbes en –eler, eter. L‘épicerie La conjugaison des
verbes en –cer, ger. La boulangerie
Թեմա 6. La conjugaison des verbes –ayer, oyer, uyer. La crémerie,Le féminin des noms. Les
marchands du quartier, L‘imparfait de l‗ indicatif. Les grands magasins, L‘adverbe. Le métro, Les
pronoms relatifs. Chez le coifeur
Թեմա 7. Les démonstratifs cmposés. Paris vu de la Tour Eiffel, Les adjectifs et les pronoms
interrogatifs. Les rues, L‘accord du participe passé. Au Théâtre, L‘anayse grammaticale. Un concert au
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Luxembourg, Le futur antérieur. La page, Le plus-que- parfait. La chasse te la pêche
Թեմա 8. Le participe présent. Un mariage à la campagne , Le conditionnel présent. Les annimaux de
la ferme, Le conditionnel passé.La moisson et les vandange., C‘est...qui.Un accident, C‘est...que. A
l‘hópital, Le subjonctif.La fin des vacances
Թեմա 9. Le futur immédiat dans le passé , Le passé immédiat dans le passé, Le passif , Le subjonctif,
Transformation du discours direct en discours indirect.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Maia Grégoire, Odile Thievenez, Grammaire progressive du français avec 600 exercices, niveau
intermédiaire, CLE INTERNATIONAL, Paris, 2003
2. Evelyne Bérard, Yves Canier, Christian Lavenne, Tempo 2 méthode de françias, Didier/Hatier/1996
3. Claire-Leroy-Miguel, Anne Goliot-Lété, Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices,
niveau faux-débutant et intermédiaire, CLE INTERNATIONAL, Paris, 2003
4. Michèle Boularès, Jean-Louis Frérot Grammaire progressive du français, niveau avancé, CLE
INTERNATIONAL, Paris, 2004
5. Claire-Leroy-Miguel, Anne Goliot-Lété Vocabulaire progressif du français, niveau avancé, CLE
INTERNATIONAL, Paris, 2003
6. Y. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, A Mattlé-Yeganeh, B. Teyssier, Grammaire, cours de
civilisation française de la Sorbonne, niveau supérieur, Hachette FLE, 1987

Լրացուցիչ գրականություն
5. Àìòîìè Áñëæåð è Æ.-Ì. Øåðåëü, Assimil 2000, Chennevières-sur-Marne Cedex , France, 2000
6. Ն. Չալըմյան <<Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան>>, Երևան, 2011

1. 1205/ Բ45

2. Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ -1 /թուրքերեն /

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 4-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
ծանոթացնել թուրքերենի լեզվական, հանրալեզվաբանական,
գործաբանական իրազեկության բաղադրիչներին,
 ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից թուրքերենի հնչյունաբանական,
ձևաբանական, շարահյուսական և տիպաբանական առանձնահատկությունները,
 ուսանողների մոտ ձևավորել սկզբնական գիտելիքներ թուրքերենով ակտիվ
հաղորդակցման և հետագա լեզվական հմտությունների զարգացման համար,
 ուսանողների
մոտ
դասընթացի
շրջանակներում
ստեղծել
նախնական
պատկերացումներ այդ երկրի մշակույթի և քաղաքակրթության մասին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






թուրքերենի քերականական բազմաթիվ կանոնների վերաբերյալ, ինչը թույլ կտա
կազմել գրագետ խոսք, ինչպես նաև թուրքերենով հնչող խոսքը հասկանալու
հմտություն ձեռք բերել,
թուրքերենի հնչյունաբանական, շեշտադրման, պատմողական, ժխտական,
հարցական, հրամայական նախադասությունների ռիթմի, արտասանության և
ընթերցանության առանձնահատկությունների մասին,
թուրքերենի ընդհանուր և եզրույթային լեզվական միավորների վերաբերյալ (ըստ
կիրառման ոլորտի, բառակազմական առանձնահատկությունների՝ կենցաղային,
պաշտոնական և այլն),

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





կազմել կապակցված խոսք
բացատրվել օտար լեզվով պարզ հաղորդակցական իրավիճակներում,
ձևավորել և զարգացնել հաղորդակցական տարբեր ոլորտներում բանավոր խոսքի
տարրական հմտություններ,
մեջբերել և հակիրճ վերարտադրել դյուրին մասնագիտական տեքստեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




անցած կամ դասախոսի կողմից առաջարկած թեմաների շուրջ զրուցել
զարգացնել երկխոսություն,
բառարանի օգնությամբ թարգմանել միջին բարդության տեքստեր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
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հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 Դասընթացի ընթացքում ուսանողները հանդես են գալիս համառոտ գրավոր
աշխատանքով՝ հանձնարարված թեմաների շուրջ,


կատարում են հակիրճ թարգմանություններ համապատասխան թեմաներով,



հանդես են գալիս բանավոր ներկայացմամբ տարբեր թեմաներով փոքր ելույթով,



հանձնարարվում է գրել նամակ՝ ըստ հանձնարարված տարբերակի,



ուսանողները հանդես են գալիս թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով:



գրում են թեմային համապատասխանող փոքր ծավալի զեկույց,



հանձնարարվում է գտնել դիվանագիտական
բառապաշարը յուրացնելու նպատակով,



հանդես են գալիս ելույթներով՝ ամրապտդելով անցած բառապաշարը,



թեմայի շրջանակներում զուգահեռներ են անցկացնում իրենց երկրի՝ Հայաստանի, և
Թուրքիայի տոների առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

նամակագրության

նմուշներ՝

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4
միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Türkçe ôğreniyoruz (Türk alfabesi, Ünlüler,Ünsüzler,Adıl, KiĢi Adılları,Tümce,Temel
tümce,Tümcenin ôğeleri)
Թեմա 2. Dershanede (Gramer-Ġyelik Eki, Ad durum ekleri, Kalma Durumu, Önad,Eylemlik(Mastar),
Emir Kipi)
Թեմա 3. Ailem ("Kiminiz var?", " Yakınların ne iĢ yapıyorlar, nerede çalıĢıyorlar?"Gramer-ġimdiki
Zaman Kipi, Yônleme Durumu,Çıkma Durumu)
Թեմա 4. ġehrim ("Erivan'da oturuyorum","Benim ġehrim en güzel" kompozisyon, Gramer-Belirtme
Durumu, Tamlayan Durumu, Birinci Tamlama)
Թեմա 5. Üniversitede ("ArkadaĢımla aynı üniveritede ôğreniyoruz","Sokakta arkadaĢıma rastladım,
beraber üniversiteye gittik", Gramer-Ġkinci Tamlama, Eksiz Tamlama, Belirli GeçmiĢ Zaman,
Ġlgeç(Takı), EĢitlik Derecesi, En-üstünlük derecesi)
Թեմա 6.
Bir iĢ günüm
("Günüm nasıl geçti" , Gramer-Gelecek Zaman, Belirteç
(Zarf),Bağlaç,Ġle,Kadar, Dek, Değin, Gibi Ġlgeçleri)
Թեմա 7. Saat kaç? (Türkçede saat anlatımlarının sôzdizimsel yapısı,Tam saatler
Թեմա 8. Hafta sonu ("Cumartesi ava gideceğiz", Gramer-Dık-eylemsi, Sız(siz,suz,süz), Lı(li,lu,lü)
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ekleri,Ġstek kipi,Ġle bağlacı,GeçmiĢ zaman)
Թեմա 9. Mevsimler ("Ermenistanda yılın dôrt mevsimi", Gramer-GeniĢ zaman, An- ekiyle kurulan
Ortaçlar, Ulaç, Zarf-Fiil, Ġken-Ulacı)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ալեքսանդր ՍաՖարյան, Աշոտ Սողոմոնյան, Տիրան Լոքմագյոզյան, Թուրքերենի
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

դասագիրք,Երևան 2007
Штанов А.В., Турецкий язык, Базовый курс, Учебник-Часть I, книга студента,
МГИМО 2010
Штанов А.В., Турецкий язык, Базовый курс, Учебник-Часть I, книга преподавателя,
МГИМО 2010
Автор: Орлов С.А. «Турецкий язык : практикум устной речи : учеб. пособие : уровень
A1-A2» Москва : МГИМО-Университет, 2014.
Трофимов А.З.,Учебник турецкого языка, Дипломатическая Академия МИД РФ,
Кафедра восточных языков
Hengirmen Mehmet, Türkçe ôğreniyoruz, c. 1, Ankara 1999
Hengirmen Mehmet, Türkçe ôğreniyoruz, c. 2, Ankara 1999
TÖMER, Türkçe ve Yabancı Dil AraĢtırma ve Uygulama Merkezi,Yeni Hitit, Yabancılar
için Türkçe Ders ve ÇalıĢma Kitapları -1, Ankara 1996
TÖMER, Türkçe ve Yabancı Dil AraĢtırma ve Uygulama Merkezi,Yeni Hitit, Yabancılar
için Türkçe Ders ve ÇalıĢma Kitapları -2, Ankara 1996

1. 1205/Բ 46

2. Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ-արաբերեն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողների մոտ խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման հմտությունները:
 Ուսանողի մոտ արաբերոնի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը:
 Արաբերենի գործնական տիրապետումը` մասնագիտական-դիվանագիտական հաղորդակցման եզրերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Ուսանողը կյուրացնի արաբերենի հնչյունական, գրային և քերականական համեմատաբար պարզ հասկացությունների հիմնական օրինաչափությունները:
 Կհասկանա արաբերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ հիմնական օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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 Տիրապետի մոտ 900-1000 բառային ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավորի` դրանք օգտագործելով տարբեր թեմաներով թարգմանությունների ժամանակ
(արաբերենից հայերեն և հակառակը):
 Կկարողանա գրել համառոտ նկարագրական տեքստեր` մոտավորապես 40-50 բառի
սահմանում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Կկարողանա հասկանալ հաճախ օգտագործվող արտահայտություններ, որոնք թույլ
կտան նրան ներկայացնել ինքն իրեն, ընտանիքին և մյուսներին, պարզ տերմիններով
հարցնել և տալ տեղեկություն իր երկրի, բնակավայրի, տարվա եղանակների, ամիսների, շաբաթվա օրերի, կլիմայի, ուսումնական հաստատության, իր աշխատանքային օրվա, տնային պայմաններում գործածվող առարկաների, իրեն պատկանող իրերի և այն
մարդկանց մասին, որոնց ճանաչում է:
 Բացի այդ, նա պետք է կարողանա հասկացնել խոսակցին, որ նա խոսի հնարավորինս
պարզ, դանդաղ և հասկանալի:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
ՏեղեկաՈւսուցման միջոց հասկացությունը
տվության
ընդունմա
Ուսուցման
Ուսուցման
Տեխնիկական
ն
նյութը
միջոցը
սարքը
ուղիները
Լսողակա
Արաբերենը
Համակարգիչ,
Համակարգիչ,
ն
բանավոր ձևով
DVD և VCD
DVD և VCD
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համակարգեր
Տեսողական

Արաբերենը
գրավոր խոսքի
ձևով

-

Լսատեսո
Բանավոր
ղական խոսքի միջոցով
առարկաների
խոսքային իրադրությունների
նկարագրություն

-

համակարգեր,
դիկտոֆոն և այլն
Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույց,
արբանյակային
ալեհավաք
Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույց,
DVD և VCD
համակարգեր

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ 10 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում, չափանիշը՝
հարցատոմսի երկու հարցերին ճիշտ պատասխանելըֈ Յուրաքանչյուր հարց 5 միավոր
ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
Չափանիշները՝
- Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
- Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութըֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հնչյունաբանության
2. Ձևաբանություն
3. Բայ
4. Շարահյուսություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Գաբուչյան Հ, Կարաբեկյան Ս, Գրական արաբերենի գործառական քերականություն, Երևան 2003թ.
2. Գրական արաբերենի գործնական դասընթաց – ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոն – Երևան
2017թ.
1.

1. 1205/Բ45

2. Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ -1/իսպաներեն/

4. 7.5 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
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6. 4-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել բանավոր և գրավոր խոսքի առանձնահատկությունները
իսպաներենում,
 ակտիվ և պասիվ բառապաշարի յուրացման միջոցով քննարկել համապատասխան
թեմատիկ տեքստերը,



ծանոթացնել
խոսակցական,
ինչպես
նաև
դիվանագիտական-քաղաքական
բառապաշարին,
ուսուցանել
լեզվախոսքային
տարբեր
ոլորտներում
մասնագիտական
հաղորդակցական կարողություններն ու հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






գրավոր և բանավոր խոսքում ընդհանուր բնույթի հաղորդակցում ապահովող
քերականական կարգերի մասին,
մասնագիտական խոսքին բնորոշ որոշ քերականական կառույցների մասին,
տիրապետել
առավել
շատ
օգտագործվող
և
համեմատաբար
պարզ
բառապաշարային միջոցների լեզվական գործունեության բոլոր տեսակներում
(խոսել, ընկալել լսողությամբ, կարդալ, գրել),
հասկանալ ընդհանուրին վերաբերող մենախոսության հիմնական
բովանդակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել իսպաներենը ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական և միջազգային
իրավիճակի պարզեցված բնութագրի համար,
թարգմանել փոքր ծավալի մասնագիտական (դիվանագիտությանն առնչվող)
տեքստեր
հակիրճ շարադրել մասնագիտական տեքստի բովանդակությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



վերարտադրել ընթերցած կամ լսած նյութը,
խոսել տարբեր կենցաղային և հսարակաքաղաքական թեմաների շուրջ,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
 գրավոր շարադրել անցած լեզվական նյութի վրա հիմնված անծանոթ տեքստի
բովանդակությունը,
 կազմել գրագետ բանավոր խոսք յուրացված դիվանագիտական-քաղաքական
բառապաշարի հիման վրա,
 ձեռքբերված գիտելիքների և հմտությունների օգնությամբ վարել մասնագիտությանն
առնրվող փոքրիկ երկխոսություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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Գործնական պարապմունքներ՝
 Դասընթացի ընթացքում ուսանողները հանդես են գալիս բանավոր ելույթով իրենց
նախընտրած թեմայի վերաբերյալ,


կատարում են հակիրճ գրավոր աշխատանք՝ դիվանագետներին այցերի ժամանակ
կազմակերպվող ճաշկերույթիների վերաբերյալ՝ ամրապնդելով մասնագիտական
տարրական բառապաշարը,



հանդես են գալիս հանձնարարված թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով,



կատարում են մասնագիտական կարճ տեքստերի մեկնաբանում և քննարկում,



հանդես են գալիս իրենց մասնագիտությանն առնչվող կարճ ելույթներով,



կատարում են հակիրճ թարգմանություններ՝
թեմաներով



հանձնարարվում է մասնագիտական փոքր ծավալի տեքստեր, և նրանք փորձում են
հակիրճ ներկայացնել դրանց բովանդակությունը:



թարգմանում են փոքր ծավալի մասնագիտական տեքստեր:

հանձնարարված

մասնագիտական

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4
միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր:
13. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ж. Т. Комарова – Испанский для всех 2004г
2. Luis Aragones, Ramon Palencia – GRAMATICA DE USO DEL ESPANOL A1-A2
3. Olga Casal Maceiras – MANULA DE COMUNICACION ESCRITA EN CEREMONIAL Y
PROTOCOLO
4. Alba Fraser, Glòria Sanz Pinyol - Manual de Comunicaciones Escritas en la Empresa
Լրացուցիչ գրականություն
1. Ն. Չալըմյան <<Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան>>, Երևան, 2011
2. ԵՊՀ Ռոմանագերմանկան Բանասիրության Ամբիոն, Իսպաներենի բաժին –
Իսպաներենի Ընդունելության գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
1. 1205/
2. Մասնագիտական հաղորդակցման
3. 6 ECTS կրեդիտ
Բ46
հիմունքներ -2/ֆրանսերեն/
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել բանավոր և գրավոր խոսքի առանձնահատկությունները
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ֆրանսերեննում,
 ակտիվ և պասիվ բառապաշարի յուրացման միջոցով քննարկել համապատասխան
թեմատիկ տեքստերը,


ծանոթացնել
խոսակցական,
ինչպես
նաև
դիվանագիտական-քաղաքական
բառապաշարին,
 ուսուցանել
լեզվախոսքային
տարբեր
ոլորտներում
մասնագիտական
հաղորդակցական կարողություններն ու հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






գրավոր և բանավոր խոսքում ընդհանուր բնույթի հաղորդակցում ապահովող
քերականական կարգերի մասին,
մասնագիտական խոսքին բնորոշ որոշ քերականական կառույցների մասին,
տիրապետել
առավել
շատ
օգտագործվող
և
համեմատաբար
պարզ
բառապաշարային միջոցների լեզվական գործունեության բոլոր տեսակներում
(խոսել, ընկալել լսողությամբ, կարդալ, գրել),
հասկանալ ընդհանուրին վերաբերող մենախոսության հիմնական
բովանդակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել ֆրանսերենը ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական և միջազգային
իրավիճակի պարզեցված բնութագրի համար,
թարգմանել փոքր ծավալի մասնագիտական (դիվանագիտությանն առնչվող)
տեքստեր ֆրանսերենից հայերեն՝ բառարանի օգնությամբ,
հակիրճ շարադրել մասնագիտական տեքստի բովանդակությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




վերարտադրել ընթերցած կամ լսած նյութը,
խոսել տարբեր կենցաղային և հսարակաքաղաքական թեմաների շուրջ,
ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
 գրավոր շարադրել անցած լեզվական նյութի վրա հիմնված անծանոթ տեքստի
բովանդակությունը,
 կազմել գրագետ բանավոր խոսք յուրացված դիվանագիտական-քաղաքական
բառապաշարի հիման վրա,
 ձեռքբերված գիտելիքների և հմտությունների օգնությամբ վարել մասնագիտությանն
առնրվող փոքրիկ երկխոսություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 Դասընթացի ընթացքում ուսանողները հանդես են գալիս բանավոր ելույթով իրենց
նախընտրած թեմայի վերաբերյալ,


կատարում են հակիրճ գրավոր աշխատանք՝ դիվանագետներին այցերի ժամանակ
կազմակերպվող ճաշկերույթիների վերաբերյալ՝ ամրապնդելով մասնագիտական
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տարրական բառապաշարը,


հանդես են գալիս հանձնարարված թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով,



կատարում են մասնագիտական կարճ տեքստերի մեկնաբանում և քննարկում,



հանդես են գալիս իրենց մասնագիտությանն առնչվող կարճ ելույթներով,



կատարում են հակիրճ թարգմանություններ՝
թեմաներով



հանձնարարվում է մասնագիտական փոքր ծավալի տեքստեր, և նրանք փորձում են
հակիրճ ներկայացնել դրանց բովանդակությունը:



թարգմանում են փոքր ծավալի մասնագիտական տեքստեր:

հանձնարարված

մասնագիտական

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4
միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր:
13. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Maia Grégoire, Odile Thievenez, Grammaire progressive du français avec 600 exercices, niveau
intermédiaire, CLE INTERNATIONAL, Paris, 2003
2. Evelyne Bérard, Yves Canier, Christian Lavenne, Tempo 2 méthode de françias, Didier/Hatier/1996
3. Claire-Leroy-Miguel, Anne Goliot-Lété, Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices,
niveau faux-débutant et intermédiaire, CLE INTERNATIONAL, Paris, 2003
4. Michèle Boularès, Jean-Louis Frérot Grammaire progressive du français, niveau avancé, CLE
INTERNATIONAL, Paris, 2004
5. Claire-Leroy-Miguel, Anne Goliot-Lété Vocabulaire progressif du français, niveau avancé, CLE
INTERNATIONAL, Paris, 2003
6. Y. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, A Mattlé-Yeganeh, B. Teyssier, Grammaire, cours de
civilisation française de la Sorbonne, niveau supérieur, Hachette FLE, 1987
Լրացուցիչ գրականություն
1. Àìòîìè Áñëæåð è Æ.-Ì. Øåðåëü, Assimil 2000, Chennevières-sur-Marne Cedex , France, 2000
2. Ն. Չալըմյան <<Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան>>, Երևան, 2011

1. 1205/Բ46

2. Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ -2/գերմ/

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել բանավոր և գրավոր խոսքի առանձնահատկությունները
գերմաներենում,
 ակտիվ և պասիվ բառապաշարի յուրացման միջոցով քննարկել համապատասխան
թեմատիկ տեքստերը,



ծանոթացնել
խոսակցական,
ինչպես
նաև
դիվանագիտական-քաղաքական
բառապաշարին,
ուսուցանել
լեզվախոսքային
տարբեր
ոլորտներում
մասնագիտական
հաղորդակցական կարողություններն ու հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






գրավոր և բանավոր խոսքում ընդհանուր բնույթի հաղորդակցում ապահովող
քերականական կարգերի մասին,
մասնագիտական խոսքին բնորոշ որոշ քերականական կառույցների մասին,
տիրապետել
առավել
շատ
օգտագործվող
և
համեմատաբար
պարզ
բառապաշարային միջոցների լեզվական գործունեության բոլոր տեսակներում
(խոսել, ընկալել լսողությամբ, կարդալ, գրել),
հասկանալ ընդհանուրին վերաբերող մենախոսության հիմնական
բովանդակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել գերմաներենը ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական և միջազգային
իրավիճակի պարզեցված բնութագրի համար,
թարգմանել փոքր ծավալի մասնագիտական (դիվանագիտությանն առնչվող)
տեքստեր գերմաներենից հայերեն՝ բառարանի օգնությամբ,
հակիրճ շարադրել մասնագիտական տեքստի բովանդակությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




վերարտադրել ընթերցած կամ լսած նյութը,
խոսել տարբեր կենցաղային և հսարակաքաղաքական թեմաների շուրջ,
ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
 գրավոր շարադրել անցած լեզվական նյութի վրա հիմնված անծանոթ տեքստի
բովանդակությունը,
 կազմել գրագետ բանավոր խոսք յուրացված դիվանագիտական-քաղաքական
բառապաշարի հիման վրա,
 ձեռքբերված գիտելիքների և հմտությունների օգնությամբ վարել մասնագիտությանն
առնրվող փոքրիկ երկխոսություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 Դասընթացի ընթացքում ուսանողները հանդես են գալիս բանավոր ելույթով իրենց
նախընտրած թեմայի վերաբերյալ,
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կատարում են հակիրճ գրավոր աշխատանք՝ դիվանագետներին այցերի ժամանակ
կազմակերպվող ճաշկերույթիների վերաբերյալ՝ ամրապնդելով մասնագիտական
տարրական բառապաշարը,



հանդես են գալիս հանձնարարված թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով,



կատարում են մասնագիտական կարճ տեքստերի մեկնաբանում և քննարկում,



հանդես են գալիս իրենց մասնագիտությանն առնչվող կարճ ելույթներով,



կատարում են հակիրճ թարգմանություններ՝
թեմաներով



հանձնարարվում է մասնագիտական փոքր ծավալի տեքստեր, և նրանք փորձում են
հակիրճ ներկայացնել դրանց բովանդակությունը:



թարգմանում են փոքր ծավալի մասնագիտական տեքստեր:

հանձնարարված

մասնագիտական

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4
միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. In der Buchhandlung (Nebensatz, Objektsatz, Kausalsatz)
Թեմա 2.
Die Mahlzeiten
(Alternativen (entweder...oder-(an)statt-stattdessen), Aufzählung
(sowohl…als auch-nicht nur…sondern auch-weder…noch)
Թեմա 3. Die Jahreszeiten (Futur, Komparativ und Superlativ, Graduierung durch Adverbien,
Partizip als Adjektiv)
Թեմա 4. Eine Reise nach Deutschland (Wiederholung der Zeitformen, Wortbildung, Fachtexte und
Wortschatz)
Թեմա 5. Mein Urlaub (Infinitiv+zu, Konditionalsatz, Wortbildung, Fachtexte und Wortschatz)
Թեմա 6. Ein Krankenbesuch (Finalsatz, Konsekutivsatz, Konzessivsatz, Fachtexte und Wortschatz)
Թեմա 7. Im Theater (Temporalsatz, Temporaladverbien, Lokaladverbien, Fachtexte und
Wortschatz
Թեմա 8. Deutschland, Land und Leute (Plusquamperfekt, Relativsatz, Modalsatz Fachtexte und
Wortschatz)
Թեմա 9. In Deutschland werden Frauen schlecht bezahlt (Passiv, Passiv mit Modalverben,
Zustandspassiv, Lokaladverbien, Fachtexte und Wortschatz)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. М. Завялова, Л. В. Ильина –Практический курс немецкого языка, Москва, 2003
2. Մ. Ն. Հարությունյան <<Գերմաներենի քերականության համառոտ ձեռնարկ>>, Երևան
2006
3. Յու. Գաբրիելյան, Հ. Մանուկյան, Ն. Կոպալյան, Գ. Մնացականյան
<<Գերմաներենի գործնական քերականություն>>, Երևան 2007
4. Ն. Մ. Հայրապետյան <<Գերմաներենի ձեռնարկ. մասնագիտական տեքստերի
ժողովածու միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի բաժինների ուսանողների
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համար>>, Երևան 2009

1. 1205/Բ46

2. Մասնագիտական հաղորդակցման
3. 6 ECTS կրեդիտ
հիմունքներ -2/պարսկերեն/
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել բանավոր և գրավոր խոսքի առանձնահատկությունները
պարսկերենում,
 ակտիվ և պասիվ բառապաշարի յուրացման միջոցով քննարկել համապատասխան
թեմատիկ տեքստերը,



ծանոթացնել
խոսակցական,
ինչպես
նաև
դիվանագիտական-քաղաքական
բառապաշարին,
ուսուցանել
լեզվախոսքային
տարբեր
ոլորտներում
մասնագիտական
հաղորդակցական կարողություններն ու հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






գրավոր և բանավոր խոսքում ընդհանուր բնույթի հաղորդակցում ապահովող
քերականական կարգերի մասին,
մասնագիտական խոսքին բնորոշ որոշ քերականական կառույցների մասին,
տիրապետել
առավել
շատ
օգտագործվող
և
համեմատաբար
պարզ
բառապաշարային միջոցների լեզվական գործունեության բոլոր տեսակներում
(խոսել, ընկալել լսողությամբ, կարդալ, գրել),
հասկանալ ընդհանուրին վերաբերող մենախոսության հիմնական
բովանդակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել պարսկերենը ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական և միջազգային
իրավիճակի պարզեցված բնութագրի համար,
թարգմանել փոքր ծավալի մասնագիտական (դիվանագիտությանն առնչվող)
տեքստեր պարսկ
երենից հայերեն՝ բառարանի օգնությամբ,
հակիրճ շարադրել մասնագիտական տեքստի բովանդակությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




վերարտադրել ընթերցած կամ լսած նյութը,
խոսել տարբեր կենցաղային և հսարակաքաղաքական թեմաների շուրջ,
ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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գրավոր շարադրել անցած լեզվական նյութի վրա հիմնված անծանոթ տեքստի
բովանդակությունը,
կազմել գրագետ բանավոր խոսք յուրացված դիվանագիտական-քաղաքական
բառապաշարի հիման վրա,
ձեռքբերված գիտելիքների և հմտությունների օգնությամբ վարել մասնագիտությանն
առնրվող փոքրիկ երկխոսություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 Դասընթացի ընթացքում ուսանողները հանդես են գալիս բանավոր ելույթով իրենց
նախընտրած թեմայի վերաբերյալ,


կատարում են հակիրճ գրավոր աշխատանք՝ դիվանագետներին այցերի ժամանակ
կազմակերպվող ճաշկերույթիների վերաբերյալ՝ ամրապնդելով մասնագիտական
տարրական բառապաշարը,



հանդես են գալիս հանձնարարված թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով,



կատարում են մասնագիտական կարճ տեքստերի մեկնաբանում և քննարկում,



հանդես են գալիս իրենց մասնագիտությանն առնչվող կարճ ելույթներով,



կատարում են հակիրճ թարգմանություններ՝
թեմաներով



հանձնարարվում է մասնագիտական փոքր ծավալի տեքստեր, և նրանք փորձում են
հակիրճ ներկայացնել դրանց բովանդակությունը:



թարգմանում են փոքր ծավալի մասնագիտական տեքստեր:

հանձնարարված

մասնագիտական

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4
միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր:
13. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ք.Վ. Բախշինյան, Հ.Հ. Բիանջյան, Լ.Վ. Ղազարյան, Գ.Վ. Մելիքյան, Պարսկերենի
դասագիրք, Երևան, 2011
2. Գ.Մ. Նալբանդյան, Պարսից լեզվի քերականություն, Երևան, 1997
3. Մ. Դավթյան, Հայերեն-պարսկերեն բառարան, Երևան, 2011
4. Yadollah Samareh Ph.D., Persian language teaching (AZFA), Book 2, Tehran, 1993
5. Aghabakhshi, M. Afsharirad, A Dictionary of Political Science, English-Persian, Tehran, 2010
6. Mehdi Nowruzi, Ph.D., A Dictionary of Political Terms, English-Persian, Second edition,
Tehran 2004
Լրացուցիչ գրականություն
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1. Ն. Չալըմյան <<Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան>>, Երևան, 2011
2. Շեխոյան, Գ. Մելիքյան, Վ. Ղուկասյան, Վ. Ոսկանյան, Վ. Բոյանջյան, Ե. Խաչատրյան,
Պարսից լեզվի ընթերցարան, Երևան, 1993
3. Լ. Պետրոսյան, Հայերեն-պարսկերեն քաղաքագիտական բառարան, Երևան, 2016
4. 2014⸲دکتز هحوذ هلک هحوذی⸲ ﺁهْسع سباى فارطی⸲ ایزّاى
1. 1205/ Բ46

2. Մասնագիտական հաղորդակցման
3. 6 ECTS կրեդիտ
հիմունքներ -2 /թուրքերեն/
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել բանավոր և գրավոր խոսքի առանձնահատկությունները
թուրքերենում,
 ակտիվ և պասիվ բառապաշարի յուրացման միջոցով քննարկել համապատասխան
թեմատիկ տեքստերը,



ծանոթացնել
խոսակցական,
ինչպես
նաև
դիվանագիտական-քաղաքական
բառապաշարին,
ուսուցանել
լեզվախոսքային
տարբեր
ոլորտներում
մասնագիտական
հաղորդակցական կարողություններն ու հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






գրավոր և բանավոր խոսքում ընդհանուր բնույթի հաղորդակցում ապահովող
քերականական կարգերի մասին,
մասնագիտական խոսքին բնորոշ որոշ քերականական կառույցների մասին,
տիրապետել
առավել
շատ
օգտագործվող
և
համեմատաբար
պարզ
բառապաշարային միջոցների լեզվական գործունեության բոլոր տեսակներում
(խոսել, ընկալել լսողությամբ, կարդալ, գրել),
հասկանալ ընդհանուրին վերաբերող մենախոսության հիմնական
բովանդակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել թուրքերենը ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական և միջազգային
իրավիճակի պարզեցված բնութագրի համար,
թարգմանել փոքր ծավալի մասնագիտական (դիվանագիտությանն առնչվող)
տեքստեր թուրքերենից հայերեն՝ բառարանի օգնությամբ,
հակիրճ շարադրել մասնագիտական տեքստի բովանդակությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




վերարտադրել ընթերցած կամ լսած նյութը,
խոսել տարբեր կենցաղային և հսարակաքաղաքական թեմաների շուրջ,
ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 Դասընթացի ընթացքում ուսանողները հանդես են գալիս բանավոր ելույթով իրենց
նախընտրած թեմայի վերաբերյալ,


կատարում են հակիրճ գրավոր աշխատանք՝ դիվանագետներին այցերի ժամանակ
կազմակերպվող ճաշկերույթիների վերաբերյալ՝ ամրապնդելով մասնագիտական
տարրական բառապաշարը,



հանդես են գալիս հանձնարարված թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով,



կատարում են մասնագիտական կարճ տեքստերի մեկնաբանում և քննարկում,



հանդես են գալիս իրենց մասնագիտությանն առնչվող կարճ ելույթներով,



կատարում են հակիրճ թարգմանություններ՝
թեմաներով



հանձնարարվում է մասնագիտական փոքր ծավալի տեքստեր, և նրանք փորձում են
հակիրճ ներկայացնել դրանց բովանդակությունը:



թարգմանում են փոքր ծավալի մասնագիտական տեքստեր:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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հանձնարարված

մասնագիտական

1-ին ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4
միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Bayramlar ("Annelik ve güzellik bayramı" konusunda kompozisyon yazınız!
Gramer-BaĢka, Ġçin Ġlgeçleri, Eylemde Çatı, Edilgen Çatı(Edilgen Eylem),DônüĢlü Çatı,Ettirgen
Çatı(Ettirgen Eylem),ĠĢteĢ Çatı(ĠĢteĢ Eylem)
Թեմա 2. Dostum ("Bir candan dostum var" konusunda bir kompozisyon yazınız! Gramer-DilekKoĢul(ġart Kipi), Ġlgeçler)
Թեմա 3.
Tatil ("Mavi yolculuk", Gramer-Belirsiz geçmiĢ zaman, Sıra Sayı Sıfatları,
ÜleĢtirme(Dağıtma Sayısı), Kesir Sayı(Kesir Sayı Önadı)
Թեմա 4. Türkiye ("Türkiye" baĢlıklı metni anlatınız! Atatürk hakkında konuĢunuz! Gramer-ġimdiki
Zaman Kipiyle Yapılan Hikâye BileĢik Zamanı, Arak(erek) Ulacı)
Թեմա 5. Mesleğim ("Gelecekte diplomat olacağım" konusunda bir kompozisyon yazınız!,GramerAraçsız Sôz, Madan (meden) Ulacı, Yeterlik Bildiren BileĢik Eylemler, Rağmen, KarĢı Ġlgeçleri, Doğru,
Gôre Ġlgeçleri)
Թեմա 6. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti (Gramer- Ken Ulacı, GeçmiĢ Zaman Ortacı, Gereklik
Kipi, DaĢ(deĢ), Sal(sel) Ekleri)
Թեմա 7. Kültür ve Sanat ("Kültür ve Sanat" konusunda bir kompozisyon yazınız!GeniĢ Zamanın
Hikâyesi, Gramer-BileĢik Eylemler, Gelecek Zaman Kipiyle Yapılan Hikâye BileĢik Zamanı, Belirsiz
GeçmiĢ Zaman Kipiyle Yapılan Hikâye BileĢik Zamanı
Թեմա 8. DiĢ IĢleri Bakanlığı ("Ermenistan DıĢ ĠĢleri Bakanlığı"baĢlıklı yazıyı tercume ediniz!, "DıĢ
ĠĢleri Bakanımız Moskovayı zıyaret etti"metni tercume ediniz, anlatınız!Gramer-Ġstek Kipiyle Yapılan
Hikâye BileĢik Zamanı, KoĢul(ġart) BileĢik Zamanı, Rivayet BileĢik Zamanı
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ալեքսանդր ՍաՖարյան, Աշոտ Սողոմոնյան, Տիրան Լոքմագյոզյան, Թուրքերենի
դասագիրք,Երևան 2007
2. Штанов А.В., Турецкий язык, Базовый курс, Учебник-Часть I, книга студента, МГИМО
2010
3. Штанов А.В., Турецкий язык, Базовый курс, Учебник-Часть I, книга преподавателя,
МГИМО 2010
4. Автор: Орлов С.А. «Турецкий язык : практикум устной речи : учеб. пособие : уровень A1A2» Москва : МГИМО-Университет, 2014.
5. Трофимов А.З.,Учебник турецкого языка, Дипломатическая Академия МИД РФ,
Кафедра восточных языков
6. Hengirmen Mehmet, Türkçe ôğreniyoruz, c. 1, Ankara 1999
7. Hengirmen Mehmet, Türkçe ôğreniyoruz, c. 2, Ankara 1999
8. TÖMER, Türkçe ve Yabancı Dil AraĢtırma ve Uygulama Merkezi,Yeni Hitit, Yabancılar için
Türkçe Ders ve ÇalıĢma Kitapları -1, Ankara 1996
9. TÖMER, Türkçe ve Yabancı Dil AraĢtırma ve Uygulama Merkezi,Yeni Hitit, Yabancılar için
Türkçe Ders ve ÇalıĢma Kitapları -2, Ankara 1996
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2. Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ-արաբերեն

3. 6ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողների մոտ խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման հմտությունները:
 Ուսանողի մոտ արաբերոնի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը:
 Արաբերենի գործնական տիրապետումը` մասնագիտական-դիվանագիտական հաղորդակցման եզրերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Ուսանողը կյուրացնի արաբերենի հնչյունական, գրային և քերականական համեմատաբար պարզ հասկացությունների հիմնական օրինաչափությունները:
 Կհասկանա արաբերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ հիմնական օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Տիրապետի մոտ 900-1000 բառային ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավորի` դրանք օգտագործելով տարբեր թեմաներով թարգմանությունների ժամանակ
(արաբերենից հայերեն և հակառակը):
 Կկարողանա գրել համառոտ նկարագրական տեքստեր` մոտավորապես 40-50 բառի
սահմանում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Կկարողանա հասկանալ հաճախ օգտագործվող արտահայտություններ, որոնք թույլ
կտան նրան ներկայացնել ինքն իրեն, ընտանիքին և մյուսներին, պարզ տերմիններով
հարցնել և տալ տեղեկություն իր երկրի, բնակավայրի, տարվա եղանակների, ամիսների, շաբաթվա օրերի, կլիմայի, ուսումնական հաստատության, իր աշխատանքային օրվա, տնային պայմաններում գործածվող առարկաների, իրեն պատկանող իրերի և այն
մարդկանց մասին, որոնց ճանաչում է:
 Բացի այդ, նա պետք է կարողանա հասկացնել խոսակցին, որ նա խոսի հնարավորինս
պարզ, դանդաղ և հասկանալի:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
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թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
ՏեղեկաՈւսուցման միջոց հասկացությունը
տվության
ընդունմա
Ուսուցման
Ուսուցման
Տեխնիկական
ն
նյութը
միջոցը
սարքը
ուղիները
Լսողակա
Արաբերենը
Համակարգիչ,
Համակարգիչ,
ն
բանավոր ձևով
DVD և VCD
DVD և VCD
համակարգեր
համակարգեր,
դիկտոֆոն և այլն
Տեսողական

Արաբերենը
գրավոր խոսքի
ձևով

-

Լսատեսո
Բանավոր
ղական խոսքի միջոցով
առարկաների
խոսքային իրադրությունների
նկարագրություն

-

Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույց,
արբանյակային
ալեհավաք
Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույց,
DVD և VCD
համակարգեր

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ 10 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում, չափանիշը՝
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հարցատոմսի երկու հարցերին ճիշտ պատասխանելըֈ Յուրաքանչյուր հարց 5 միավոր
ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
Չափանիշները՝
- Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
- Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութըֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Հնչյունաբանության
Ձևաբանություն
Բայ
Շարահյուսություն

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Գաբուչյան Հ, Կարաբեկյան Ս, Գրական արաբերենի գործառական քերականություն, Երևան 2003թ.
2. Գրական արաբերենի գործնական դասընթաց – ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոն – Երևան
2017թ.
1.

1. 1205/Բ46

2. Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ -2/Իսպաներեն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 5-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
ծանոթացնել իսպաներենի լեզվական, հանրալեզվաբանական,
գործաբանական իրազեկության բաղադրիչներին,
 ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից իսպաներենի հնչյունաբանական,
ձևաբանական, շարահյուսական և տիպաբանական առանձնահատկությունները,
 ուսանողների մոտ ձևավորել սկզբնական գիտելիքներ իսպաներենով ակտիվ
հաղորդակցման և հետագա լեզվական հմտությունների զարգացման համար,
 ուսանողների
մոտ
դասընթացի
շրջանակներում
ստեղծել
նախնական
պատկերացումներ այդ երկրի մշակույթի և քաղաքակրթության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իսպաներենի քերականական բազմաթիվ կանոնների վերաբերյալ, ինչը թույլ կտա
կազմել գրագետ խոսք, ինչպես նաև իսպաներենով հնչող խոսքը հասկանալու
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հմտություն ձեռք բերել,
իսպաներենի հնչյունաբանական, շեշտադրման, պատմողական, ժխտական,
հարցական, հրամայական նախադասությունների ռիթմի, արտասանության և
ընթերցանության առանձնահատկությունների մասին,
իսպաներենի ընդհանուր և եզրույթային լեզվական միավորների վերաբերյալ (ըստ
կիրառման ոլորտի, բառակազմական առանձնահատկությունների՝ կենցաղային,
պաշտոնական և այլն),

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





կազմել կապակցված խոսք
բացատրվել օտար լեզվով պարզ հաղորդակցական իրավիճակներում,
ձևավորել և զարգացնել հաղորդակցական տարբեր ոլորտներում բանավոր խոսքի
տարրական հմտություններ,
մեջբերել և հակիրճ վերարտադրել դյուրին մասնագիտական տեքստեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




անցած կամ դասախոսի կողմից առաջարկած թեմաների շուրջ զրուցել
զարգացնել երկխոսություն,
բառարանի օգնությամբ թարգմանել միջին բարդության տեքստեր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
 կազմել պարզ արտահայտություններ, որոնց օգնությամբ կարող է փոխանցել
տեղեկատվություն իր անձի մասին, հարցնել կամ խնդրել որևէ բան ֆրանսերենով,
 կիրառել յուրացված բառապաշարը կոնկրետ իրավիճակներում՝ ըստ պատշաճի,
 վարել փոքրիկ երկխոսություններ,
 վերարտադրել փոքրիկ տեքստեր՝ ճիշտ և գեղեցիկ արտասանությամբ,
 կառուցել գրագետ գրավոր խոսք յուրացված գիտելիքների հիման վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 Դասընթացի ընթացքում ուսանողները հանդես են գալիս համառոտ գրավոր
աշխատանքով՝ հանձնարարված թեմաների շուրջ,


կատարում են հակիրճ թարգմանություններ համապատասխան թեմաներով,



հանդես են գալիս բանավոր ներկայացմամբ իրենց ընտանիքի մասին փոքր ելույթով,



հանձնարարվում է գրել նամակ՝ ըստ հանձնարարված տարբերակի,



ուսանողները հանդես են գալիս թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով:



գրում են թեմային համապատասխանող փոքր ծավալի զեկույց,



հանձնարարվում է գտնել դիվանագիտական
բառապաշարը յուրացնելու նպատակով,



հանդես են գալիս ելույթներով՝ ամրապտդելով անցած բառապաշարը,



թեմայի շրջանակներում զուգահեռներ են անցկացնում իրենց երկրի՝ Հայաստանի, և
Իսպանիայի տոների առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
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նամակագրության

նմուշներ՝

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4
միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Presente de Indicativo, La oficina
Թեմա 2. Preterito Perfecto, El apartamento
Թեմա 3. Preterito Indefinido , Mi familia
Թեմա 4. Futuro Imperfecto , De compras
Թեմա 5. Preterito Indefenidio, Verbos Irregulares, Negocaciones
Թեմա 6. Estar +Participio, Estar +Adjuntivo, Dia de descanso
Թեմա 7. Modo Imperativo, Dia de trabajo
Թեմա 8 Afirmativo, Madrid
Թեմա 9. Imperativo, Afirmativo, Negativo, Correos
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ж. Т. Комарова – Испанский для всех 2004г
2. Luis Aragones, Ramon Palencia – GRAMATICA DE USO DEL ESPANOL A1-A2
3. Г. Нуждин, Анна Камарова – 75 устных тем по Испанскому Языку, 2006г
4. Olga Casal Maceiras – MANULA DE COMUNICACION ESCRITA EN CEREMONIAL Y
PROTOCOLO
5. Alba Fraser, Glòria Sanz Pinyol - Manual de Comunicaciones Escritas en la Empresa
Լրացուցիչ գրականություն
7. Ն. Չալըմյան <<Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան>>, Երևան, 2011
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2. Դիվանագիտական գրագրության
կազմում-արաբերեն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ավարտել քերականական հիմնական հասկացությունների ուսումնասիրումը:
 Կատարելագործել արտասանական հմտությունները:
 Ճանաչել նախադասությունների հիմնական տեսակները` դրանք գործածելով անցած
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թեմաների շուրջ զրույցների ժամանակ:
Խորացնել արաբերենից հայերեն և հայերենից արաբերեն դիվանագիտական-մասնագիտական թարգմանության նախնական հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ուսանողը կյուրացնի արաբերենի հնչյունական, գրային և քերականական հասկացությունների օրինաչափությունները:



Կհասկանա արաբերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Տիրապետի մոտ 2500 բառային ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավորի` դրանք օգտագործելով դիվանագիտական գրագրության ժամանակ (արաբերենից հայերեն և հակառակը):
Բառային միավորների այդչափ գործածությամբ նա պետք է կարողանա զրուցել
Արաբական երկրների, նրանց աշխարհագրական դիրքի, արաբական հայտնի քաղաքների, պատմական որոշ հարցերի, ներկա քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակների մասին:



Կկարողանա գրել համառոտ դիվանագիտական նոտաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Լեզվին բավականաչափ տիրապետելը կնպաստի անկանխատեսելի իրավիճակները հանպատրաստից նկարագրելու, գաղափարի կամ խնդրի հիմնական կետերը
ճշգրտությամբ բացատրելու, վերացական թեմաների մասին մտքեր արտահայտելու
համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
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Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
ՏեղեկաՈւսուցման միջոց հասկացությունը
տվության
ընդունմա
Ուսուցման
Ուսուցման
Տեխնիկական
ն
նյութը
միջոցը
սարքը
ուղիները
Լսողակա
Արաբերենը
Համակարգիչ,
Համակարգիչ,
ն
բանավոր ձևով
DVD և VCD
DVD և VCD
համակարգեր
համակարգեր,
դիկտոֆոն և այլն
Տեսողական

Արաբերենը
գրավոր խոսքի
ձևով

Լսատեսո
Բանավոր
ղական խոսքի միջոցով
առարկաների
խոսքային իրադրությունների
նկարագրություն

Շնորհանդես
կամ
ցուցահանդես,
նկարներ

Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույց,
արբանյակային
ալեհավաք

ֆիլմեր, երկխոսություններ

Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույց,
DVD և VCD
համակարգեր

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ 10 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում, չափանիշը՝
հարցատոմսի երկու հարցերին ճիշտ պատասխանելըֈ Յուրաքանչյուր հարց 5 միավոր
ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
Չափանիշները՝
- Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
- Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութըֈ

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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5. Բառապաշար
6. Բայ
7. Շարահյուսություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մանուկյան Ա. Քաղաքագիտական, դիվանանագիտական և իրավագիտական տեքստեր,
Երևան 2008թ.
4. Մանուկյան Մ., Տոնիկյան Ս., Գրական արաբերենի տեքստերի և վարժությունների ժողովածու արաբական բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողների համար, Երևան 2006թ.
5. Гафар Махмуд, Экстренный арабский: учеб. Пособие, пер. с англ. Н.Ф. Орловой, Москва
2007.
6. Лебедев В.В., Бочкарев Г.И, Читаем арабские тексты, (Основной этап), Москва 2002г.
7. Лебедев В.В., Бочкарев Г.И, Читаем арабские тексты, (Продвинутый этап), Москва 2002г.
8. Лебедев В. Г., Тюрева Л. С. Практический курс арабского литературного языка. ВостокЗапад, 2005 г.
9. Элементарная грамматика арабского языка, сост. И.Д. Ибрагимов, А. Н. Шимкович.
Начальний уровень, Москва 2008 г.
10. Яшуков. А. М., Методическое пособие по изучение арабского языка, Москва 2006 г.
11. Яковенко Э.В. Практический курс перевода (Арабский язык) Восточная литература" РАН,
Москва 2007 г.
، الجزء االول، مدينة المنورة، و ازرة التعميم العالي، الممكة العربية السعودية، دروس المغة العربية لغير الناطقين بها:. عبد الرحيم ف.12
3.

.بدون تاريخ

، الجزء الثاني، مدينة المنورة، و ازرة التعميم العالي، الممكة العربية السعودية، دروس المغة العربية لغير الناطقين بها:. عبد الرحيم ف.13
.بدون تاريخ

:.بدون عبد الرحيم ف، الجزء الثالث، مدينة المنورة، و ازرة التعميم العالي، الممكة العربية السعودية،دروس المغة العربية لغير الناطقين بها
.تاريخ
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2.Դիվանագիտական գրագրության
կազմում (պարսկերեն)

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Մասնագիտական
գրավոր
հաղորդակցման
հմտության
խորացում
և
դիվանագիտական թղթակցության կազմում:
 Ուսումնասիրվող լեզվով՝ պարսկերենով ուսուցանել դիվանագիտական գրագրության
լեզուն իր առանձնահատկություններով՝ դասընթացում ներառելով դիվանագիտական
գրագրությանն առնչվող առանցքային ոլորտներ:
 Ձևավորել, խորացնել և զարգացնել դիվանագիտական գրագրությանն առնչվող կայուն
գիտելիքներ և հմտություններ, ինչպես նաև նպաստել դրանց յուրացմանն ու
կիրառմանը թե′ լսարանում, թե′ դրանից դուրս:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կծանոթանա պետությունների միջև դիվանագիտական հաղորդակցման հիմնական
տեսակներին
2. կտեղեկանա պաշտոնական նամակներ կազմելու կանոններին, ողջույնի, հարգալից
դիմելաձևի, հրաժեշտի և պաշտոնական նամակն ավարտելու ձևերին
3. կծանոթանա հավատարմագրեր և հետկանչի նամակներ կազմելու, դրանց ոճի, ձևի և
բովանդակության տեխնիկական առանձնահատկություններին
4. մանրամասն կծանոթանա հայտագրերի կամ նոտաների տեսակներին, դրանց
կիրառման առանձին դեպքերին, կազմման եղանակներին, գրելաոճին և այլ
առանձնահատկություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կարողանալ ճշգրտորեն տարբերակել պաշտոնական գրագրությանը
լեզվական և ոճական այս կամ այն առանձնահատկությունները

հատուկ

2. կազմել պաշտոնական փաստաթղթեր, պաշտոնական նամակներ, հավատարմագրեր
և հետկանչի նամակներ, կիսապաշտոնական նամակներ, հայտագրեր (շրջաբերական,
հավաքական, ստորագիր կամ անձնական, բողոքի, վերբալ, դիվանագիտական և այլն)
3. պարսկերենից հայերեն և հակառակը թարգմանել փաստաթղթեր՝ պահպանելով
պահանջվող ոճը, բառապաշարը, պաշտոնական ոճին հատուկ քերականական
կառույցներն ու արտահայտությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն տիրապետելու դիվանագիտական
թղթակցության կազմման ձևերին և միջպետական գրավոր հաղորդակցման
հմտություններին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
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զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողները կազմում են դիվանագիտական գրագրությանը
հատուկ փաստաթղթեր, հանդես գալիս բանավոր ելույթներով, ներկայացնում տարբեր
փաստարկներ քննարկվող հարցերի վերաբերյալ:
Բանավոր և գրավոր ելույթներն ու զեկույցների պատշաճ ներկայացումը ուսանողներին
հնարավորություն է ընձեռում՝ զարգացնելու իրենց մասնագիտական գիտելիքները,
հմտություններն ու կարողությունները:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դիվանագիտական ոճ և լեզու
2. Դիվանագիտական գրագրություն
3. Նամակագրություն դիվանագիտական ներկայացուցիչների, ընդունող երկրի
Արտաքին գործերի նախարարության և միջազգային կազմակերպությունների միջև
4. Հայտագրեր (բանավոր, շրջաբերական, դիվանագիտական), հուշագիր
5. Դիվանագիտական ներկայացուցիչների տեղեկատվական գործառույթները
6. Նամակագրություն պետությունների ղեկավարների միջև
7. Հավատարմագրեր, պաշտոնական նամակներ, դիվանագիտական և միջազգային,
փաստաթղթեր, օրակարգ և այլն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Yadollah Samareh Ph.D., Persian language teaching (AZFA), Book 3, Tehran, 1993
2. Aghabakhshi, M. Afsharirad, A Dictionary of Political Science, English-Persian, Tehran, 2010
3. Mehdi Nowruzi, Ph.D., A Dictionary of Political Terms, English-Persian, Second edition,

Tehran, 2004
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2.Դիվանագիտական գրագրության
կազմում /գերմաներեն/

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 մասնագիտական գրավոր հաղորդակցման հմտության խորացում և դիվանագիտական
թղթակցության կազմում,
 ուսումնասիրվող լեզվով՝ գերմաներենով ուսուցանել դիվանագիտական գրագրության
լեզուն իր առանձնահատկություններով՝ դասընթացում ներառելով դիվանագիտական
գրագրությանն առնչվող առանցքային ոլորտներ,
 ձևավորել, խորացնել և զարգացնել դիվանագիտական գրագրությանն առնչվող կայուն
գիտելիքներ և հմտություններ, ինչպես նաև նպաստել դրանց յուրացմանն ու
կիրառմանը թե′ լսարանում, թե′ դրանից դուրս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կծանոթանա պետությունների միջև դիվանագիտական հաղորդակցման հիմնական
տեսակներին,
2. կտեղեկանա պաշտոնական նամակներ կազմելու կանոններին, ողջույնի, հարգալից
դիմելաձևի, հրաժեշտի և պաշտոնական նամակն ավարտելու ձևերին
3. կծանոթանա հավատարմագրեր և հետկանչի նամակներ կազմելու, դրանց ոճի, ձևի և
բովանդակության տեխնիկական առանձնահատկություններին,
4. մանրամասն կծանոթանա հայտագրերի կամ նոտաների տեսակներին, դրանց
կիրառման առանձին դեպքերին, կազմման եղանակներին, գրելաոճին և այլ
առանձնահատկություններին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կարողանալ ճշգրտորեն տարբերակել պաշտոնական գրագրությանը
լեզվական և ոճական այս կամ այն առանձնահատկությունները,

հատուկ

6. կազմել պաշտոնական փաստաթղթեր, պաշտոնական նամակներ, հավատարմագրեր
և հետկանչի նամակներ, կիսապաշտոնական նամակներ, հայտագրեր (շրջաբերական,
հավաքական, ստորագիր կամ անձնական, բողոքի, վերբալ, դիվանագիտական և այլն),
7. գերմաներենից հայերեն և հակառակը թարգմանել փաստաթղթեր՝ պահպանելով
պահանջվող ոճը, բառապաշարը, պաշտոնական ոճին հատուկ քերականական
կառույցներն ու արտահայտությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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8. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն տիրապետելու դիվանագիտական
թղթակցության կազմման ձևերին և միջպետական գրավոր հաղորդակցման
հմտություններին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 ուսանողները գրում են անձնական, կիսապաշտոնական բնույթի անձնական
հայտագրեր, վերբալ և շրջաբերական հայտագրեր, ինչպես նաև համարժեք և
կոլեկտիվ հայտագրեր,


ուսանողները գրում են տարբեր բնույթի հավատարմագրեր, ինքնագիր նամակներ,
պատենտներ,



կազմում են հուշագրեր համաձայն անցած նյութի կանոնների,



գրում են հավատարմագիր կամ հետկանչի նամակ



հանդես գալիս բանավոր ելույթներով,
քննարկվող հարցերի վերաբերյալ,



զարգացնում
են
կարողությունները:

մասնագիտական

ներկայացնում
գիտելիքները,

տարբեր

փաստարկներ

հմտություններն

ու

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
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ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Die Bedeutung der diplomatischen Korrespondenz
Թեմա 2. Die formalen Bestandteile der diplomatischen Korrespondenz
Թեմա 3. Die Hauptformen der diplomatischen Korrespondenz, Teil 1
Թեմա 4. Die Hauptformen der diplomatischen Korrespondenz, Teil 2
Թեմա 5. Die Hauptformen der diplomatischen Korrespondenz, Teil 3
Թեմա 6. Andere Schreiben
Թեմա 7. Die Sprache in der diplomatischen Korrespondenz und die Übermittlung der diplomatischen
Korrespondenz
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Л. Д. Юдина, Немецкий язык „Дипломатическая переписка―, МГИМО, 2008
D. Dreimann: Das diplomatische Protokoll, Leipzig, 1985
T. Bôgner, B. Kettl-Rômer, C. Natusch: Protokolle schreiben, Wien, 2013
Lagune, 3 Audio-CDs, Deutsch als Fremdsprache, Hôrverstehenstexte, Sprechübungen und
Diktate, Hueber Verlag, 2008

L
1. 1205/Բ47

2.Դիվանագիտական գրագրության 3. 6 ECTS կրեդիտ
կազմում (թուրքերեն)
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Մասնագիտական
գրավոր
հաղորդակցման
հմտության
խորացում
և
դիվանագիտական թղթակցության կազմում:
 Ուսումնասիրվող լեզվով՝ թուրքերենով ուսուցանել դիվանագիտական գրագրության
լեզուն իր առանձնահատկություններով՝ դասընթացում ներառելով դիվանագիտական
գրագրությանն առնչվող առանցքային ոլորտներ:
 Ձևավորել, խորացնել և զարգացնել դիվանագիտական գրագրությանն առնչվող կայուն
գիտելիքներ և հմտություններ, ինչպես նաև նպաստել դրանց յուրացմանն ու
կիրառմանը թե′ լսարանում, թե′ դրանից դուրս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կծանոթանա պետությունների միջև դիվանագիտական հաղորդակցման հիմնական
տեսակներին
2. կտեղեկանա պաշտոնական նամակներ կազմելու կանոններին, ողջույնի, հարգալից
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դիմելաձևի, հրաժեշտի և պաշտոնական նամակն ավարտելու ձևերին
3. կծանոթանա հավատարմագրեր և հետկանչի նամակներ կազմելու, դրանց ոճի, ձևի և
բովանդակության տեխնիկական առանձնահատկություններին
4. մանրամասն կծանոթանա հայտագրերի կամ նոտաների տեսակներին, դրանց
կիրառման առանձին դեպքերին, կազմման եղանակներին, գրելաոճին և այլ
առանձնահատկություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կարողանալ ճշգրտորեն տարբերակել պաշտոնական գրագրությանը
լեզվական և ոճական այս կամ այն առանձնահատկությունները

հատուկ

6. կազմել պաշտոնական փաստաթղթեր, պաշտոնական նամակներ, հավատարմագրեր
և հետկանչի նամակներ, կիսապաշտոնական նամակներ, հայտագրեր (շրջաբերական,
հավաքական, ստորագիր կամ անձնական, բողոքի, վերբալ, դիվանագիտական և այլն)
7. թուրքերենից հայերեն և հակառակը թարգմանել փաստաթղթեր՝ պահպանելով
պահանջվող ոճը, բառապաշարը, պաշտոնական ոճին հատուկ քերականական
կառույցներն ու արտահայտությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն տիրապետելու դիվանագիտական
թղթակցության կազմման ձևերին և միջպետական գրավոր հաղորդակցման
հմտություններին
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
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հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողները կազմում են դիվանագիտական գրագրությանը
հատուկ փաստաթղթեր, հանդես գալիս բանավոր ելույթներով, ներկայացնում տարբեր
փաստարկներ քննարկվող հարցերի վերաբերյալ:
Բանավոր և գրավոր ելույթներն ու զեկույցների պատշաճ ներկայացումը ուսանողներին
հնարավորություն է ընձեռում՝ զարգացնելու իրենց մասնագիտական գիտելիքները,
հմտություններն ու կարողությունները:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. YazıĢma (SunuĢ,YazıĢma,Mektuplar. Türleri,Sôzlü ve Yazılı Hitap Tarzı,Kartvizit,Yazarken
dikkat edilecek noktalar.)
Թեմա 2. Diplomatik Dil, Diplomatik yazıĢma (Diplomatik YazıĢma türleri,Gramer-GeçiĢli ve
GeçiĢsiz eylemler,Belirtili ve Belirtisiz nesne)
Թեմա 3. Diplomatik belgeler(Ġmzalı Nota (Note Signée),Sôzlü Nota, Gramer- Tezlik Eylemi -ı(i,u,ü)
+ vermek)
Թեմա 4. Kollektif Nota ,ÖzdeĢ Nota (Kollektif Notada dikkat edilecek noktalar,ÖzdeĢ Nota(Note
Ġdentique),Kollektif Notayı ÖzdeĢ Notadan ayıran ôzellikler, Gramer-Yardımcı Eylemler: etmek,
olmak, eylemek, kılmak)
Թեմա 5. Genelge Nota (Genelge Notanın ôzellikleri,Genelge Nota yazarken dikkat edilecek noktalar,
Gramer- Sürerlik Eylemleri -a(e)+durmak,kalmak)
Թեմա 6. Muhtıra (Memorandum) (10 ժամ գործնական պարապմունք)Muhtıranın formatı,
Gramer- Eylemden Ad yapan ekler)
Թեմա 7. Resmi Mektuplar (Resmi ve Özel Mektuplar, Resmi Mektuplar kime yazılabilir?, Resmi
Mektuplarda kullanılan terimler, Gramer - Meslek adları yapan ek)
Թեմա 8. Agreman (AtanmıĢ Büyükelçinin ülkeye geliĢi, GeliĢ Bildirim Notası, DiĢiĢleri Bakanlığına
ziyaret ve Güven Mektubunu(Agreman)sunma, Gôreve BaĢlama Bildirimi, Geri Çağırma Mektubu)
Թեմա 9. ÇeĢitli Mesajlar (Tebrik Mesajı, Davet Mesajı, Taziye Mesajı, Mesajlarda çok kullanılan
kelimeler ve terimler,Mesajlar yazma denemeleri)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. Hengirmen Mehmet, Türkçe ôğreniyoruz, c. 3, Ankara 1999
3. TÖMER, Türkçe ve Yabancı Dil AraĢtırma ve Uygulama Merkezi,Yeni Hitit, Yabancılar için
Türkçe Ders ve ÇalıĢma Kitapları -3, Ankara 1996
4. Faruk Sônmezoğlu, Ülke Arıboğan, Gülden Ayman, Beril Dedeoğlu,Uluslararası ĠliĢkiler
Sôzlüğü, Ġstanbul 2005
1. Graham Evans,Jeffrey Newnham, Uluslararası ĠliĢkiler Sôzlüğü, Ġstanbul 2007

1. 1205/Բ47

2.Դիվանագիտական գրագրության կազմում
(իսպաներեն)

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Մասնագիտական
գրավոր
հաղորդակցման
հմտության
խորացումը
և
դիվանագիտական թղթակցության կազմումը:
 Ուսումնասիրվող լեզվով՝ իսպաներենով ուսուցանել դիվանագիտական գրագրության
լեզուն իր առանձնահատկություններով՝ դասընթացում ներառելով դիվանագիտական
գրագրությանն առնչվող առանցքային ոլորտներ:
 Ձևավորել, խորացնել և զարգացնել դիվանագիտական գրագրությանն առնչվող կայուն
գիտելիքներ և հմտություններ, ինչպես նաև նպաստել դրանց յուրացմանն ու
կիրառմանը թե′ լսարանում, թե′ դրանից դուրս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`


ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



կծանոթանա պետությունների միջև դիվանագիտական հաղորդակցման հիմնական
տեսակներին



կտեղեկանա պաշտոնական նամակներ կազմելու կանոններին, ողջույնի, հարգալից
դիմելաձևի, հրաժեշտի և պաշտոնական նամակն ավարտելու ձևերին



կծանոթանա հավատարմագրեր և հետկանչի նամակներ կազմելու, դրանց ոճի, ձևի, և
բովանդակության տեխնիկական առանձնահատկություններին



մանրամասն կծանոթանա հայտագրերի կամ նոտաների տեսակներին, դրանց
կիրառման առանձին դեպքերին, կազմման եղանակներին, գրելաոճին և այլ
առանձնահատկություններին



բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կարողանալ ճշգրտորեն տարբերակել պաշտոնական գրագրությանը
լեզվական և ոճական այս կամ այն առանձնահատկությունները



կազմել պաշտոնական փաստաթղթեր, պաշտոնական նամակներ, հավատարմագրեր
և հետկանչի նամակներ, կիսապաշտոնական նամակներ, հայտագրեր (շրջաբերական,
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հատուկ

հավաքական, ստորագիր կամ անձնական, բողոքի, վերբալ, դիվանագիտական և այլն)


իսպաներենից հայերեն և հակառակը թարգմանել փաստաթղթեր՝ պահպանելով
պահանջվող ոճը, բառապաշարը, պաշտոնական ոճին հատուկ քերականական
կառույցներն ու արտահայտությունները



գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն տիրապետելու դիվանագիտական
թղթակցության կազմման ձևերին և միջպետական գրավոր հաղորդակցման
հմտություններին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.



Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական
գաղափարները ու արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար
լեզվով:



Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:



Բ1.

Գործնականում

թարգմանություն,

իրականացնել

մշակում

և

մասնագիտական

վերլուծություն՝

տեքստի

դրսևորելով

կազմում,

մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:


Բ2. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական գործունեություն՝ դրսևորելով
երկրագիտության,
այցելությունների

մասնագիտական
և

զրույցների

վարման,

հաղորդակցման,

դիվանագիտական

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի և վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու
կարողություն:


Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և
գրավոր

խոսքը,

ցուցաբերելով

հաղորդակցվելու,

ինչպես

նաև

հիմնավորված

փաստարկներ ու հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


Գործնական պարապմունքներ՝



Դասընթացի ընթացքում ուսանողները կազմում են դիվանագիտական գրագրությանը
հատուկ փաստաթղթեր, հանդես գալիս բանավոր ելույթներով, ներկայացնում տարբեր
փաստարկներ քննարկվող հարցերի վերաբերյալ:



Բանավոր և գրավոր ելույթներն ու զեկույցների պատշաճ ներկայացումը
ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռում՝ զարգացնելու իրենց մասնագիտական
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գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները:


Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.




1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 4-ն են.
Գնահատման առավելագույն արժեքը՝ 10 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3
հարցերին (որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր)
ուսանողի տված պատասխանի վրաֈ
Գնահատման առավելագույն արժեքը՝ 10 միավոր:







12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.








Դիվանագիտական ոճ և լեզու
Դիվանագիտական գրագրություն
Նամակագրություն դիվանագիտական ներկայացուցիչների, ընդունող երկրի
Արտաքին գործերի նախարարության և միջազգային կազմակերպությունների միջև
Հայտագրեր (բանավոր, շրջաբերական, դիվանագիտական), հուշագիր
Դիվանագիտական ներկայացուցիչների տեղեկատվական գործառույթները
Նամակագրություն պետությունների ղեկավարների միջև
Հավատարմագրեր, պաշտոնական նամակներ, դիվանագիտական և միջազգային,
փաստաթղթեր, օրակարգ և այլն

13. Հիմնական գրականության ցանկ.






Հակոբյան Ա, ‹‹Դիվանագիտական գրագրություն››, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,
2013
Caballero Blanca y Lñpez, ''La diplomacia y su protocolo'', Madrid, Ediciones Protocolo, 2006
Jara Roncatti Eduardo, ''La funciñn dilpomática'', Santiago de Chile, Ril Editores, 1999
Morales Lama, M. ''La diplomacia contemporánea'', Ediciñn 5, República Dominicana, 2001
Real Academia Espaňola''Diccionario de la Lengua Espaňola'', 22 Ediciñn, Madrid, 2001.
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2.Դիվանագիտական գրագրության
կազմում (ֆրանսերեն)

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 6-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Մասնագիտական
գրավոր
հաղորդակցման
հմտության
խորացում
և
դիվանագիտական թղթակցության կազմում:
 Ուսումնասիրվող լեզվով՝ ֆրանսերենով ուսուցանել դիվանագիտական գրագրության
լեզուն իր առանձնահատկություններով՝ դասընթացում ներառելով դիվանագիտական
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գրագրությանն առնչվող առանցքային ոլորտներ:
 Ձևավորել, խորացնել և զարգացնել դիվանագիտական գրագրությանն առնչվող կայուն
գիտելիքներ և հմտություններ, ինչպես նաև նպաստել դրանց յուրացմանն ու
կիրառմանը թե′ լսարանում, թե′ դրանից դուրս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կծանոթանա պետությունների միջև դիվանագիտական հաղորդակցման հիմնական
տեսակներին
2. կտեղեկանա պաշտոնական նամակներ կազմելու կանոններին, ողջույնի, հարգալից
դիմելաձևի, հրաժեշտի և պաշտոնական նամակն ավարտելու ձևերին
3. կծանոթանա հավատարմագրեր և հետկանչի նամակներ կազմելու, դրանց ոճի, ձևի և
բովանդակության տեխնիկական առանձնահատկություններին
4. մանրամասն կծանոթանա հայտագրերի կամ նոտաների տեսակներին, դրանց
կիրառման առանձին դեպքերին, կազմման եղանակներին, գրելաոճին և այլ
առանձնահատկություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կարողանալ ճշգրտորեն տարբերակել պաշտոնական գրագրությանը
լեզվական և ոճական այս կամ այն առանձնահատկությունները

հատուկ

2. կազմել պաշտոնական փաստաթղթեր, պաշտոնական նամակներ, հավատարմագրեր
և հետկանչի նամակներ, կիսապաշտոնական նամակներ, հայտագրեր (շրջաբերական,
հավաքական, ստորագիր կամ անձնական, բողոքի, վերբալ, դիվանագիտական և այլն)
3. ֆրանսերենից հայերեն և հակառակը թարգմանել փաստաթղթեր՝ պահպանելով
պահանջվող ոճը, բառապաշարը, պաշտոնական ոճին հատուկ քերականական
կառույցներն ու արտահայտությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն տիրապետելու դիվանագիտական
թղթակցության կազմման ձևերին և միջպետական գրավոր հաղորդակցման
հմտություններին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական
օգտվելու կարողություն:
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հմապատասխան գիտելիքներից

Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողները կազմում են դիվանագիտական գրագրությանը
հատուկ փաստաթղթեր, հանդես գալիս բանավոր ելույթներով, ներկայացնում տարբեր
փաստարկներ քննարկվող հարցերի վերաբերյալ:
Բանավոր և գրավոր ելույթներն ու զեկույցների պատշաճ ներկայացումը ուսանողներին
հնարավորություն է ընձեռում՝ զարգացնելու իրենց մասնագիտական գիտելիքները,
հմտություններն ու կարողությունները:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դիվանագիտական ոճ և լեզու
2. Դիվանագիտական գրագրություն
3. Նամակագրություն դիվանագիտական ներկայացուցիչների, ընդունող երկրի
Արտաքին գործերի նախարարության և միջազգային կազմակերպությունների միջև
4. Հայտագրեր (բանավոր, շրջաբերական, դիվանագիտական), հուշագիր
5. Դիվանագիտական ներկայացուցիչների տեղեկատվական գործառույթները
6. Նամակագրություն պետությունների ղեկավարների միջև
7. Հավատարմագրեր, պաշտոնական նամակներ, դիվանագիտական և միջազգային,
փաստաթղթեր, օրակարգ և այլն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. L. Haroutyunyan, A.Marutyan, L. Vardanyan, La politique et la diplomatie par les textes,
Edition de l‘Université d‘Etat d‘Erevan, 2014
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2. La documentation française et Ministère des Affaires étrangères ( Direction de la presse, de
l‘information et de la communication), France, 1995
3. François Roche, Bernanrd Pigniau: Histoire de la diplomatie culturelle des origins à 1995,
France, 1995
4. Եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն, «Եվրոպական ընկերակցության
հիմնադրման և եվրոպական միության մասին»: Պայմանագրեր

1. 1205/Բ48

2. Դիվանագիտական այցելությունների և
3. 6 ECTS կրեդիտ
զրույցների վարում (պարսկերեն)
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
6. 7-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին ծանոթացնել պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման
արվեստին, զարգացնել օտար լեզվով (այս դեպքում՝ պարսկերեն) հաղորդակցման
կարողություններ, որը ենթադրում է դիվանագիտական խոսքի
և նրա
առանձնահատկությունների համապարփակ ուսումնասիրություն և ուսուցում՝
ընդգրկելով դիվանագիտական հաղորդակցման կարևորագույն ոլորտները՝ այդպիսով
ձևավորելով մասնագիտական հաղորդակցմանն առնչվող
գիտելիքներ և
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կտեղեկանա դիվանագիտական լեզվի առանձնահատկություններին, քաղաքական
և դիվանագիտական տերմիններին:
2. կծանոթանա արարողակարգային, գործնական և անձնական այցելությունների
ժամանակ ընդունված բառապաշարին, հյուրընկալելու և հյուրընկալվելու
էթիկային, պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հրավերքներ կազմակերպելու և
հրավերն ընդունելու կարգին
3. կծանոթանա բանավեճերի, հարցազրույցների և տարբեր ելույթների ընթացքում
հնչած հայտնի քաղաքական գործիչների խոսքի ոճային և լեզվական
առանձնահատկություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. պատշաճ մակարդակով բանավոր վերարտադրել իր մտքերը քաղաքական
գործիչների այս կամ այն ելույթի վերաբերյալ

5. վերարտադրել լրատվական միջոցներից ստացած տեղեկատվությունը և կարծիք
հայտնել դրա շուրջ

6. զարգացնել պաշտոնատար անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու կարողութ-
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յունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն՝ հասկանալու իրանախոսների
ընդհանուր և լայն մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պաշտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
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պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Դիվանագիտական լեզուն՝ իբրև հաղորդակցության միջոց
Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը
Իմանալ հաղորդակցվել՝ նշանակում է լինել դիվանագետ
Այցելությունների և զրույցների վարում՝ հանդիպում, զրույց, առանձնազրույց,
հեռախոսազրույց, կանչ՝ խորհրդատվության
5. Ինչպիսի՞ն պետք է լինի դիվանագետը (խոսքը, վարվելակերպը)
6. Համագումարներ և գագաթնաժողովներ
7. Ի՞նչ է բանակցությունը: Բանակցությունների հասկացությունը, տեսակները, (ձևերը),
տարրերը, փուլերը:
8. Այցելություններ՝ պետական, պաշտոնական, ոչ պաշտոնական, աշխատանքային, ոչ
աշխատանքային, ընկերական, երկարաժամկետ, կարճաժամկետ և այլն:
9. Պետական այց (պետությունների ղեկավարների այցեր)
10. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Yadollah Samareh Ph.D., Persian language teaching (AZFA), Book 3, Tehran, 1993
2. Aghabakhshi, M. Afsharirad, A Dictionary of Political Science, English-Persian, Tehran, 2010
3. Mehdi Nowruzi, Ph.D., A Dictionary of Political Terms, English-Persian, Second edition,
Tehran, 2004
4. ۱۳۷۳⸲داریْع ﺁػْری⸲ داًؼٌاهَ طیاطی⸲ تِزاى
5. ۱۳۸۳ ⸲کْرّع هْگْیی⸲ ﺁػٌایی با حقْق دیپلواتیک ّ کٌظْلی⸲ اصفِاى

1. 1205/Բ48

2. Դիվանագիտական այցելությունների
3. 6 ECTS կրեդիտ
և զրույցների վարում /գերմաներեն/
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
6. 7-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ծանոթացնել պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման
արվեստին, զարգացնել օտար լեզվով (այս դեպքում՝ գերմաներեն) հաղորդակցման
կարողություններ, որը ենթադրում է դիվանագիտական խոսքի
և նրա
առանձնահատկությունների համապարփակ ուսումնասիրություն և ուսուցում՝
ընդգրկելով դիվանագիտական հաղորդակցման կարևորագույն ոլորտները՝ այդպիսով
ձևավորելով մասնագիտական հաղորդակցմանն առնչվող
գիտելիքներ և
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

8. կտեղեկանա դիվանագիտական լեզվի առանձնահատկություններին, քաղաքական
և դիվանագիտական տերմիններին,
9. կծանոթանա արարողակարգային, գործնական և անձնական այցելությունների
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ժամանակ ընդունված բառապաշարին, հյուրընկալելու և հյուրընկալվելու
էթիկային, պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հրավերքներ կազմակերպելու և
հրավերն ընդունելու կարգին,
10. կծանոթանա բանավեճերի, հարցազրույցների և տարբեր ելույթների ընթացքում
հնչած հայտնի քաղաքական գործիչների խոսքի ոճային և լեզվական
առանձնահատկություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

11. պատշաճ մակարդակով բանավոր վերարտադրել իր մտքերը քաղաքական
գործիչների այս կամ այն ելույթի վերաբերյալ,

12. վերարտադրել լրատվական միջոցներից ստացած տեղեկատվությունը և կարծիք
հայտնել դրա շուրջ,

13. զարգացնել պաշտոնատար անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու կարողությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

14. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն՝ հասկանալու գերմաներենի
ընդհանուր և լայն մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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Գործնական պարապմունքներ՝
 ուսանողները հանդես են գալիս թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակմամբ և
ելույթներով՝ օգտագործելով անցած բառապաշարը,


ուսանողները կատարում են տեքստերի թարգմանություն, վերարտադրում են
տեքստերը՝ օգտագործելով անցած բառապաշարը,



դիտում են թեմայի հետ կապված տեսանյութ, պատասխանում են հարցերին,



հանդես են գալիս գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական
գիտելիքները,
հմտություններն
ու
կարողությունները
լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Die Besuchsdiplomatie
Թեմա 2. Internationale Zusammenkünfte
Թեմա 3. Die Verpflichtungen der Staaten bei der Ausrichtung internationaler Konferenzen
Թեմա 4. Bilaterale Beziehungen
Թեմա 5. Multilaterale Beziehungen
Թեմա 6. Botschaften
Թեմա 7. Die Beziehungen zu den internationalen Organisationen
Թեմա 8. Treffen der Staatsoberhäupter
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. D. Dreimann: Das diplomatische Protokoll, Leipzig, 1985
2. M. Wohlan: Das dipolmatische Protokoll im Wandel, Tübingen, 2014
3. F. Naumann: Die Kunst der Diplomatie: Zwanzig Gesetze für sanfte Sieger, Leipzig, 2003
4. Т. И. Бархатова, Е. М. Игнатова, Е. В. Пивоварова, Н. Б. Агранович: Немецкий язык:
Германия и мир: политика, общество, культура, МГИМО, 2011
1. 1205/Բ48

2. Դիվանագիտական այցելությունների և
3. 6 ECTS կրեդիտ
զրույցների վարում (իսպաներեն)
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
6. 7-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին ծանոթացնել պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման
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արվեստին, զարգացնել օտար լեզվով (այս դեպքում՝ իսպաներեն) հաղորդակցման
կարողություններ, որը ենթադրում է դիվանագիտական խոսքի
և նրա
առանձնահատկությունների համապարփակ ուսումնասիրություն և ուսուցում՝
ընդգրկելով դիվանագիտական հաղորդակցման կարևորագույն ոլորտները՝ այդպիսով
ձևավորելով մասնագիտական հաղորդակցմանն առնչվող
գիտելիքներ և
հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կտեղեկանա դիվանագիտական լեզվի առանձնահատկություններին, քաղաքական
և դիվանագիտական տերմիններին, միջազգային հարաբերություններում
իսպաներենի՝ որպես
ՄԱԿ-ի աշխատանքային լեզուներից մեկի կարևոր
դերակատարությանը
2. կծանոթանա արարողակարգային, գործնական և անձնական այցելությունների
ժամանակ ընդունված բառապաշարին, հյուրընկալելու և հյուրընկալվելու
էթիկային, պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հրավերքներ կազմակերպելու և
հրավերն ընդունելու կարգին
3. կծանոթանա բանավեճերի, հարցազրույցների և տարբեր ելույթների ընթացքում
հնչած հայտնի քաղաքական գործիչների խոսքի ոճային և լեզվական
առանձնահատկություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատշաճ մակարդակով բանավոր վերարտադրել իր մտքերը քաղաքական
գործիչների այս կամ այն ելույթի վերաբերյալ

2. վերարտադրել լրատվական միջոցներից ստացած տեղեկատվությունը և կարծիք
հայտնել դրա շուրջ

3. զարգացնել պաշտոնատար անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու կարողությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն՝ հասկանալու իսպանախոսների
ընդհանուր և լայն մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
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Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Դիվանագիտական լեզուն՝ իբրև հաղորդակցության միջոց
Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը
Իմանալ հաղորդակցվել՝ նշանակում է լինել դիվանագետ
Այցելությունների և զրույցների վարում՝ հանդիպում, զրույց, առանձնազրույց,
հեռախոսազրույց, կանչ՝ խորհրդատվության
5. Ինչպիսի՞ն պետք է լինի դիվանագետը (խոսքը, վարվելակերպը)
6. Համագումարներ և գագաթնաժողովներ

197

7. Ի՞նչ է բանակցությունը: Բանակցությունների հասկացությունը, տեսակները, (ձևերը),
տարրերը, փուլերը:
8. Այցելություններ՝ պետական, պաշտոնական, ոչ պաշտոնական, աշխատանքային, ոչ
աշխատանքային, ընկերական, երկարաժամկետ, կարճաժամկետ և այլն:
9. Պետական այց (պետությունների ղեկավարների այցեր)
10. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Caballero Blanca y Lñpez, ''La diplomacia y su protocolo'', Madrid, Ediciones Protocolo, 2006
Jara Roncatti Eduardo, ''La funciñn dilpomática'', Santiago de Chile, Ril Editores, 1999
Morales Lama, M. ''La diplomacia contemporánea'', Ediciñn 5, República Dominicana, 2001
Real Academia Espaňola''Diccionario de la Lengua Espaňola'', 22 Ediciñn, Madrid, 2001
Labriega, P., Derecho Diplomático: Normas, Usos, Costumbres y Cortesìas, Ed. Trillas, México,
1989.
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2. Դիվանագիտական այցելությունների և
3. 6 ECTS կրեդիտ
զրույցների վարում (ֆրանսերեն)
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
6. 7-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին ծանոթացնել պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման
արվեստին, զարգացնել օտար լեզվով (այս դեպքում՝ ֆրանսերեն) հաղորդակցման կարողություններ, որը ենթադրում է դիվանագիտական խոսքի
և նրա
առանձնահատկությունների համապարփակ ուսումնասիրություն և ուսուցում՝
ընդգրկելով դիվանագիտական հաղորդակցման կարևորագույն ոլորտները՝ այդպիսով
ձևավորելով մասնագիտական հաղորդակցմանն առնչվող
գիտելիքներ և
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կտեղեկանա դիվանագիտական լեզվի առանձնահատկություններին, քաղաքական
և դիվանագիտական տերմիններին, միջազգային հարաբերություններում
ֆրանսերենի՝ որպես
ՄԱԿ-ի աշխատանքային լեզուներից մեկի կարևոր
դերակատարությանը
2. կծանոթանա արարողակարգային, գործնական և անձնական այցելությունների
ժամանակ ընդունված բառապաշարին, հյուրընկալելու և հյուրընկալվելու
էթիկային, պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հրավերքներ կազմակերպելու և
հրավերն ընդունելու կարգին
3. կծանոթանա բանավեճերի, հարցազրույցների և տարբեր ելույթների ընթացքում
հնչած հայտնի քաղաքական գործիչների խոսքի ոճային և լեզվական
առանձնահատկություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. պատշաճ մակարդակով բանավոր վերարտադրել իր մտքերը քաղաքական
գործիչների այս կամ այն ելույթի վերաբերյալ

2. վերարտադրել լրատվական միջոցներից ստացած տեղեկատվությունը և կարծիք
հայտնել դրա շուրջ

3. զարգացնել պաշտոնատար անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու կարողությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն՝ հասկանալու ֆրանսախոսների
ընդհանուր և լայն մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Դիվանագիտական լեզուն՝ իբրև հաղորդակցության միջոց
Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը
Իմանալ հաղորդակցվել՝ նշ
անակում է լինել դիվանագետ
Այցելությունների և զրույցների վարում՝ հանդիպում, զրույց, առանձնազրույց,
հեռախոսազրույց, կանչ՝ խորհրդատվության
5. Ինչպիսի՞ն պետք է լինի դիվանագետը (խոսքը, վարվելակերպը)
6. Համագումարներ և գագաթնաժողովներ
7. Ի՞նչ է բանակցությունը: Բանակցությունների հասկացությունը, տեսակները, (ձևերը),
տարրերը, փուլերը:
8. Այցելություններ՝ պետական, պաշտոնական, ոչ պաշտոնական, աշխատանքային, ոչ
աշխատանքային, ընկերական, երկարաժամկետ, կարճաժամկետ և այլն:
9. Պետական այց (պետությունների ղեկավարների այցեր)
10. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. L. Haroutyunyan, A.Marutyan, L. Vardanyan, La politique et la diplomatie par les textes,
Edition de l‘Université d‘Etat d‘Erevan, 2014
2. La documentation française et Ministère des Affaires étrangères ( Direction de la presse, de
l‘information et de la communication), France, 1995
3. François Roche, Bernanrd Pigniau: Histoire de la diplomatie culturelle des origins à 1995,
France, 1995
4. Եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն, «Եվրոպական ընկերակցության
հիմնադրման և եվրոպական միության մասին»: Պայմանագրեր
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2. Դիվանագիտական
3. 6 ECTS կրեդիտ
այցելությունների և զրույցների
վարում (թուրքերեն)
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
6. 7-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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 Ուսանողին ծանոթացնել պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման
արվեստին, զարգացնել օտար լեզվով (այս դեպքում՝ թուրքերեն) հաղորդակցման կարողություններ, որը ենթադրում է դիվանագիտական խոսքի
և նրա
առանձնահատկությունների համապարփակ ուսումնասիրություն և ուսուցում՝
ընդգրկելով դիվանագիտական հաղորդակցման կարևորագույն ոլորտները՝ այդպիսով
ձևավորելով մասնագիտական հաղորդակցմանն առնչվող
գիտելիքներ և
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կտեղեկանա դիվանագիտական լեզվի առանձնահատկություններին, քաղաքական
և դիվանագիտական տերմիններին,
2. կծանոթանա արարողակարգային, գործնական և անձնական այցելությունների
ժամանակ ընդունված բառապաշարին, հյուրընկալելու և հյուրընկալվելու
էթիկային, պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հրավերքներ կազմակերպելու և
հրավերն ընդունելու կարգին
3. կծանոթանա բանավեճերի, հարցազրույցների և տարբեր ելույթների ընթացքում
հնչած հայտնի քաղաքական գործիչների խոսքի ոճային և լեզվական
առանձնահատկություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատշաճ մակարդակով բանավոր վերարտադրել իր մտքերը քաղաքական
գործիչների այս կամ այն ելույթի վերաբերյալ

2. վերարտադրել լրատվական միջոցներից ստացած տեղեկատվությունը և կարծիք
հայտնել դրա շուրջ

3. զարգացնել պաշտոնատար անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու կարողությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն՝ հասկանալու թուրքախոսների
ընդհանուր և լայն մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական
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գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. SunuĢ (Diplomatların en ônemli nitelikleri ,Diplomatik Protokol Kuralları, Diplomatlarda
Aranan Nitelikler, Diplomatik Taktik ve Teknıkler, Diplomatik Ġfade Tarzı
Թեմա 2. Diplomatik Temsilcilikler( Diplomatik Temsilciliklerin Atanma ĠĢlemleri,Diplomatik
Temsilciliklerin Sınıflandırılmas,Diplomatik Temsilcilerin Geri Çağırması
Թեմա 3. Diplomatik Temsilcilerin Gôrevleri (Kendi Devletini Temsil Etme Gôrevi, VatandaĢların
Hak ve Çıkarılarının Koruması, Müzakerelerde Bulunma Gôrevi, Bilgi Toplamak
Թեմա 4. Gôreve BaĢlama (KarĢılama,GeliĢ Bildirimi,DıĢiĢleri Bakanlığını Ziyaret ve Güven
Mektubunu Sunma,Parlamento BaĢkanını Ziyaret,BaĢka Yetkililere Yapması Gereken Nezaket
Ziyaretleri,Temel Uygulamalar,Diplomaside çok kullanılan kelime ve deyimler)
Թեմա 5. Davetlerin Sosyal Hayattaki Yeri (Davet Protokolü, Davetlerde Uygulanan Protokol
Kuralları, Davet türleri, Resmi Davetler,Gayri Resmi ve Nezaket Davetleri, Resmi davetler ile ilgili
eğitim videolarını izleyiniz!, Sorulara cevap veriniz!)
Թեմա 6. Davetiye (Davetiye ve Davetiye kartları,Davetlerin Kabul ve Reddi, Davet
Genelgesi,Davetiye Kartında Bulunması gereken Unsurlar,Bir davetiye kartını yazınız!)
Թեմա 7. Ziyaretler (Resmi Ziyaret,Gayrı Resmi Ziyaret, TanıĢma Ziyareti,Nezaket Ziyareti, Veda
Ziyareti)
Թեմա 8. Üst Düzey Resmi Ziyaretler(Son Dônemde GerçekleĢtirilen Üst Düzey Ziyaretler, Türkiye
ve Avusturya Arasında KarĢılıklı Üst Düzey Ziyaretler, AB'den üst düzey 'fasıl' ziyareti, Erdoğan
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Gül'ün Erivan'ı ziyaret etmesini tasvip etmedi...)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Штанов А.В., Турецкий язык, Базовый курс, Учебник-Часть I, книга студента, МГИМО
2010
2. Faruk Sônmezoğlu, Ülke Arıboğan, Gülden Ayman, Beril Dedeoğlu,Uluslararası ĠliĢkiler
Sôzlüğü, Ġstanbul 2005
3. Graham Evans,Jeffrey Newnham, Uluslararası ĠliĢkiler Sôzlüğü, Ġstanbul 2007

1. 1205/49

2. Դիվանագիտական վարվեցողությունարաբերեն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 8-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Առաջին և երկրորդ կուրսերում ստացած գիտելիքների հիման վրա զարգացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները,
 Արաբերենից հայերեն և հայերենից արաբերեն 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 արաբերեն լեզվով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Տիրապետի մոտ 3500 բառային ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավորի`
դրանք օգտագործելով դիվանագիտական գրագրության ժամանակ (արաբերենից 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:
Լեզու և բարբառ: Դիվանագիտական վարվեցողության ծրագրում նախատեսված սեմինար պարապմունքները նպատակաուղղված պետք է լինեն թարգմանչական աշխա-
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տանքների կատարմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Տեղեկատվության
ընդունման
ուղիները
Լսողական

Տեսողական

Լսատեսողական

Ուսուցման միջոց հասկացությունը
Ուսուցման
նյութը

Ուսուցման միջոցը

Տեխնիկական
սարքը

Արաբերենը
բանավոր ձևով

Համակարգիչ, DVD
և VCD
համակարգեր

Համակարգիչ, DVD և
VCD համակարգեր,
դիկտոֆոն և այլն

Արաբերենը գրավոր
խոսքի ձևով

Շնորհանդես կամ
ցուցահանդես,
նկարներ

Digital Board,
համակարգիչ-պրոյեկտոր, հեռուստացույց, արբանյակային
ալեհավաք

Բանավոր խոսքի
ֆիլմեր, երկխոսուDigital Board,
միջոցով առարկանեթյուններ
համակարգիչ-պրոյեկրի խոսքային իրատոր, հեռուստացույց,
դրությունների նկաDVD և VCD
րագրություն
համակարգեր

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ 10 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում, չափանիշը՝
հարցատոմսի երկու հարցերին ճիշտ պատասխանելըֈ Յուրաքանչյուր հարց 5 միավոր
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ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ 10 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում, չափանիշը՝
հարցատոմսի երկու հարցերին ճիշտ պատասխանելըֈ Յուրաքանչյուր հարց 5 միավոր
ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:

Չափանիշները՝
-

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

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մասնագիտական տեքստեր, բառապաշար
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լեզուների իմացության /իրազեկության համաեվրոպական համակարգ /Ուսումնառություն, Դասավանդում, Գնահատում, Steering Committee for Education Language Policy
Division, Strasbourg, Նորք գրատուն, 2005թ. Էջ 127
2. Մանուկյան Ա. Քաղաքագիտական, դիվանանագիտական և իրավագիտական տեքստեր,
Երևան 2008թ.
3. Մանուկյան Մ., Տոնիկյան Ս., Գրական արաբերենի տեքստերի և վարժությունների ժողովածու արաբական բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողների համար, Երևան 2006թ.
4. Гафар Махмуд, Экстренный арабский: учеб. Пособие, пер. с англ. Н.Ф. Орловой, Москва
2007.
5. Лебедев В.В., Бочкарев Г.И, Читаем арабские тексты, (Продвинутый этап), Москва 2002г.
6. Лебедев В. Г., Тюрева Л. С. Практический курс арабского литературного языка. ВостокЗапад, 2005 г.
7. Кузьмин С. А. Учебник арабского языка. Для первого года обучения. Москва 2001.
8. Элементарная грамматика арабского языка, сост. И.Д. Ибрагимов, А. Н. Шимкович.
Начальний уровень, Москва 2008 г.
9. Фролова О. Б. Мы говорим по-арабски: Учебоне пособие. Санкт-Петербург 2001.
10. Яшуков. А. М., Методическое пособие по изучение арабского языка, Москва 2006 г.
11. Яковенко Э.В. Практический курс перевода (Арабский язык) Восточная литература" РАН,
Москва 2007 г.
، الجزء االول، مدينة المنورة، و ازرة التعميم العالي، الممكة العربية السعودية، دروس المغة العربية لغير الناطقين بها:. عبد الرحيم ف.12
.بدون تاريخ

. بدون تاريخ، دمشق، الواضح في االنشاء العربي:محمد زرقان
ّ .13
، يوسف صالح الدين قطب، محمد رشدي خاطر،محمد قدري لطفي
ّ .14
. بدون تاريخ، القاهرة، دار المعارفة، نحن نقرأ:أبو الفتوح رضوان

. بدون تاريخ، جامعة االسكندرية، دروس في العربية: فؤاد مجمي.15

، ألفته وراجعته لجنة من و ازرة التربية والتعميم وجامعة القاهرة. الجزء األول والثاني والثالث والرابع،، المطالعة العربية لممدارس االبتدائية.16
. بدون تاريخ،دار المعارفة بمصر

Բառարաններ և զրուցարաններ
17. Ա. Իսրայելյան «Դիվանագիտական և քաղաքական տերմինների բառարան», Երևան
2014թ.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Арабский разговорник и словарь, 3-е изд.,испр. Москва, Живой язык, 2006г.
Dictionary of Arabic Grammatical Nomenclature Arabic-English, by Antoine El-Dahdah, Librairie
du Liban 2003
Dictionary of Arabic Verbs, by Dr. Duleim Masoud Al Qahtani, Librairie du Liban Publishers
2003.
Al Mawrid Al Akbar: A Modern English-Arabic Dictionary, By: Munir Baalbaki, Dar Al Ilm
Lilmalayeen, 2005
Al Mawrid Al Hadeeth 2010, By: Munir Baalbaki, Dr. Ramzi Munir Ballbaki, Dar El Ilm
Lilmalayin, Beirut, 2010
Al Mawrid Al Muyassar, by Dr. Rohi Baalbaki, Mounir Baalbaki, Dar El Ilm Lilmalayin, Beirut,
2007
Al Mawrid Al Muyassar Arabic-English / English-Arabic, By: Dr. Rohi Baalbaki & Munir
Baalbaki, Dar El Ilm Lil Malayin, 2008

1. 1205/Բ 49

2. Դիվանագիտական վարվեցողություն
-2 /պարսկերեն/

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 8-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող պարսկերենին բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին
 ուսանողների մոտ խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին
առնչվող լեզվական և մասնագիտական գիտելիքները
 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, զարգացնել հաղորդակցական
հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դիվանագիտական արարողակարգի լեզվի և ոճի, դիվանագիտական արարողակարգի
իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ
2. դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների
հաստատման
ընթացակարգի,
դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառների և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ
3. դեսպանների և նրանց հիմնական պարտականությունների և գործառույթների,
դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և պարտականությունների անցման
կարգի, ինչպես նաև բանակցային գործընթացը արդյունավետ վարելու համար
հմտությունների, դեսպանների տեսակների, դիվանագիտական իմունիտետների և
արտոնությունների վերաբերյալ
4. դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմի և կառուցվածքի,
դիվանագիտական աստիճանների, դիվանագիտական կորպուսի, ինչպես նաև
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հյուպատոսական
ծառայության,
հյուպատոսական
հարաբերությունների
հաստատման, հյուպատոսի նշանակման կարգի և հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության վերաբերյալ
5. արարողակարգի բաժնի գործառույթների և պարտականությունների, ինչպես նաև
ավագության
կարգի
առանձնահատկությունների,
դրոշի
հետ
կապված
արարողակարգի վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական գիտելիքները,
դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները և գործնականորեն կիրառել դրանք
8. վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքները
9. գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
10. վեր հանել
դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները
11. սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները
12. գործականորեն կիրառել տիտղոսներն ու դիմելաձևերը, պաշտոնական այցերի և
ընդունելությունների ժամանակ հետևել դիվանագիտական էթիկայի կանոններին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. կազմել կապակցված խոսք՝
դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
թեմաներով
5. պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը՝ ներկայացնելով կուռ և
գրագետ շարադրանք նշված թեմաների վերաբերյալ
6. ընկալել մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
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զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 2-ն են, որոնցից մեկը՝ 3, իսկ մյուսը՝ 2 միավոր արժեքովֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 2 հարցերին
(որոնցից մեկը՝ 3, իսկ մյուսը՝ 2 միավոր արժեքով) ուսանողի տված պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Yadollah Samareh Ph.D., Persian language teaching (AZFA), Book 3, Tehran, 1993
2. Aghabakhshi, M. Afsharirad, A Dictionary of Political Science, English-Persian, Tehran, 2010
3. Mehdi Nowruzi, Ph.D., A Dictionary of Political Terms, English-Persian, Second edition,

Tehran, 2004
4. ۱۳۷۳⸲داریْع ﺁػْری⸲ داًؼٌاهَ طیاطی⸲ تِزاى
5. ۱۳۸۳⸲کْرّع هْگْیی⸲ ﺁػٌایی با حقْق دیپلواتیک ّ کٌظْلی⸲ اصفِاى
Լրացուցիչ գրականություն
1. Չալըմյան Ն., Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք,
Երևան, 2015
2. Չալըմյան Ն., Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան, Երևան, 2011
3. Պետրոսյան Լ., Հայերեն-պարսկերեն քաղաքագիտական բառարան, Երևան, 2016
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1. 1205/Բ 49

2. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1
/գերմաներեն/

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 8-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող գերմաներենրն բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին,
 ուսանողների մոտ խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին
առնչվող լեզվական և մասնագիտական գիտելիքները,
 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, զարգացնել հաղորդակցական
հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դիվանագիտական արարողակարգի լեզվի և ոճի, դիվանագիտական արարողակարգի
իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ,
2. դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների
հաստատման
ընթացակարգի,
դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառների և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ,
3. դեսպանների և նրանց հիմնական պարտականությունների և գործառույթների,
դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և պարտականությունների անցման
կարգի, ինչպես նաև բանակցային գործընթացն արդյունավետ վարելու համար
հմտությունների,
դիվանագիտական
իմունիտետների
և
արտոնությունների
վերաբերյալ,
4. դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմի և կառուցվածքի,
դիվանագիտական աստիճանների, դիվանագիտական կորպուսի, ինչպես նաև
հյուպատոսական
ծառայության,
հյուպատոսական
հարաբերությունների
հաստատման, հյուպատոսի նշանակման կարգի և հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության վերաբերյալ,
5. արարողակարգի բաժնի գործառույթների և պարտականությունների, ինչպես նաև
ավագության
կարգի
առանձնահատկությունների,
դրոշի
հետ
կապված
արարողակարգի վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական գիտելիքները,
դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները և գործնականորեն կիրառել դրանք
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2. վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքները
3. գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
4. վեր հանել
դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները
5. սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները
6. գործականորեն կիրառել տիտղոսներն ու դիմելաձևերը, պաշտոնական այցերի և
ընդունելությունների ժամանակ հետևել դիվանագիտական էթիկայի կանոններին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կազմել կապակցված խոսք՝
դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
թեմաներով
2. պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը՝ ներկայացնելով կուռ և
գրագետ շարադրանք նշված թեմաների վերաբերյալ
3. ընկալել մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 ուսանողները հանդես են գալիս քննարկվող թեմաների շուրջ ելույթներով,


լսարանում տեղի է ունենում առանձին դեպքի ներկայացում և քննարկում, որի շուրջ
ուսանողները գերմաներենով ներկայացնում են իրենց տեսակետներն ու
դիրքորոշումները,



ուսանողները հանդես են գալիս քննարկվող թեմաների
ներկայացնելով փաստարկներ տվյալ հարցի վերաբերյալ,



գրում են հոդված հանձնարարված թեմաներով,



պատասխանում են դասախոսի
փոխանակմամբ և ելույթներով:

հարցերին,

հանդես

են

շուրջ

ելույթներով՝

գալիս

կարծիքների

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 3 հարց, որոնցից
երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Die Aufgabe und das Wesen des Protokolls als Instrument der Diplomatie
Թեմա 2. Besuche und politische Diskussionen
Թեմա 3. Die Aufgaben der diplomatischen Missionen und des Diplomatischen Korps
Թեմա 4. Internationale Beziehungen
Թեմա 5. Beginn und Ende einer diplomatischen Mission
Թեմա 6. Verhandlungen auf internationaler Ebene
Թեմա 7. Die Rangfolge im internationalen Staatenverkehr
Թեմա 8. Internationale und regionale Konflikte
Թեմա 9. Die Privilegien und Immunitäten der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und
ihrer Mitarbeiter
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. D. Dreimann: Das diplomatische Protokoll, Leipzig, 1985
2. Chernenok, E. Gordeeva, V. Ryzhkov, O. Slavyanskova: Sprachsemester, ein Lehrbuch für den
fortgeschrittenen Deutschunterricht, Moskau, 2009
3. Lagune, 3 Audio-CDs, Deutsch als Fremdsprache, Hôrverstehenstexte, Sprechübungen und
Diktate, Hueber Verlag, 2008
4. Ս. Նավասարդյան <<Քաղաքականության և դիվանագիտության լեզուն գերմանական
մամուլում>>, Երևան, 2015
5. Т. И. Бархатова, Е. М. Игнатова, Е. В. Пивоварова, Н. Б. Агранович: Немецкий язык:
Германия и мир: политика, общество, культура, МГИМО, 2011
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2. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1
/ֆրանսերեն/

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 8-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող ֆրանսերենին բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին
 ուսանողների մոտ խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին
առնչվող լեզվական և մասնագիտական գիտելիքները
 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, զարգացնել հաղորդակցական
հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դիվանագիտական արարողակարգի լեզվի և ոճի, դիվանագիտական արարողակարգի
իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ
2. դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների
հաստատման
ընթացակարգի,
դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառների և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ
3. դեսպանների և նրանց հիմնական պարտականությունների և գործառույթների,
դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և պարտականությունների անցման
կարգի, ինչպես նաև բանակցային գործընթացը արդյունավետ վարելու համար
հմտությունների, դեսպանների տեսակների, դիվանագիտական իմունիտետների և
արտոնությունների վերաբերյալ
4. դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմի և կառուցվածքի,
դիվանագիտական աստիճանների, դիվանագիտական կորպուսի, ինչպես նաև
հյուպատոսական
ծառայության,
հյուպատոսական
հարաբերությունների
հաստատման, հյուպատոսի նշանակման կարգի և հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության վերաբերյալ
5. արարողակարգի բաժնի գործառույթների և պարտականությունների, ինչպես նաև
ավագության
կարգի
առանձնահատկությունների,
դրոշի
հետ
կապված
արարողակարգի վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական գիտելիքները,
դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները և գործնականորեն կիրառել դրանք
2. վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանից բխող հնարավոր
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3.
4.
5.
6.

հետևանքները
գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
վեր հանել
դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները
սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները
գործականորեն կիրառել տիտղոսներն ու դիմելաձևերը, պաշտոնական այցերի և
ընդունելությունների ժամանակ հետևել դիվանագիտական էթիկայի կանոններին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. կազմել կապակցված խոսք՝
դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
թեմաներով
5. պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը՝ ներկայացնելով կուռ և
գրագետ շարադրանք նշված թեմաների վերաբերյալ
6. ընկալել մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:

213

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Հիմնական գրականության ցանկ.
Vartouhi Pétrossian, Communication diplomatique, Pastar, Erévan, 2013.
Jean-Paul Pancracio, Dictionnaire de la dipomatie, Micro Buss 2007.
Լրացուցիչ գրականություն
Vartouhi Pétrossian, La France et l‘Arménie à travers l‘Art et l‘Histoire, Pastar, Erévan, 2013.
Raoul Delcorde, Les mots de la diplomatie, Paris, L‘Harmattan, 2005.
Jacques Gandouin, Guide du protocole et des usages, Paris, Stock, 1991.
Armen Baghdassarian, Nvarde Achikian, Table ronde, Arats, Erévan, 2004.
Susanna Khatchatrian, L‘homme et ses droits, Edition de l‘Université d‘Etat d‘Erévan, Erévan, 2011.
Susanna Khatchatrian, L‘homme et son environement (Textes et exercices), Edition de l‘Université
d‘Etat d‘Erévan, Erévan, 2012.
Ghislaine Andréani, La pratique de la correspondance, Club France Loisirs, Paris, 1995.
Un nouveau manuel d‘Histoire de France Publié par l‘Œuvre scolaire Saint-Nicolas, 2011.
Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք. Երևան, 2005.
Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան. Երևան, 2011.
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2. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1
/թուրքերեն/

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 8-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող թուրքերենին բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին
 ուսանողների մոտ խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին
առնչվող լեզվական և մասնագիտական գիտելիքները
 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, զարգացնել հաղորդակցական
հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դիվանագիտական արարողակարգի լեզվի և ոճի, դիվանագիտական արարողակարգի
իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ
2. դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների
հաստատման
ընթացակարգի,
դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառների և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ
3. դեսպանների և նրանց հիմնական պարտականությունների և գործառույթների,
դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և պարտականությունների անցման
կարգի, ինչպես նաև բանակցային գործընթացը արդյունավետ վարելու համար
հմտությունների, դեսպանների տեսակների, դիվանագիտական իմունիտետների և
արտոնությունների վերաբերյալ
4. դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմի և կառուցվածքի,
դիվանագիտական աստիճանների, դիվանագիտական կորպուսի, ինչպես նաև
հյուպատոսական
ծառայության,
հյուպատոսական
հարաբերությունների
հաստատման, հյուպատոսի նշանակման կարգի և հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության վերաբերյալ
5. արարողակարգի բաժնի գործառույթների և պարտականությունների, ինչպես նաև
ավագության
կարգի
առանձնահատկությունների,
դրոշի
հետ
կապված
արարողակարգի վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական գիտելիքները,
դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները և գործնականորեն կիրառել դրանք
8. վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքները
9. գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
10. վեր հանել
դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները
11. սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները
12. գործականորեն կիրառել տիտղոսներն ու դիմելաձևերը, պաշտոնական այցերի և
ընդունելությունների ժամանակ հետևել դիվանագիտական էթիկայի կանոններին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կազմել կապակցված խոսք՝
դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
թեմաներով
2. պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը՝ ներկայացնելով կուռ և
գրագետ շարադրանք նշված թեմաների վերաբերյալ
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3. ընկալել մասնագիտական ոլորտներին
հիշատակված թեմաների շրջանակներում

վերաբերող

խոսքը

և

զրույց

վարել

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Diplomatik ĠliĢkiler (Diplomatik ĠliĢkilerin Kurulması, Diplomatik ĠliĢkilerin Yürütülmesi
,Diplomatik ĠliĢkilerin Sona Ermesi)
Թեմա 2. Diplomatik Temsiciliklerin Sınıflandırılması ( 1961tarihli Diplomatik ĠliĢkiler Hakkında
Viyanna SôzleĢmesine Gôre Diplomatik Personelin Sınıflandırılması, Elçi veya Elçi MüsteĢarı,
MüsteĢar, BaĢkâtip,Ġkinci Kâtip,Üçüncü Kâtip,AtaĢe)
Թեմա 3. Diplomaik Dokunulmazlık ve BağıĢıklıklar (Elçilik Mensuplarının Yabancı Ülkede Gôrevli
Bulundukları Sırada Yararlandıkları Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar, Persona Non Grata )
Թեմա
4. Uluslararası iliĢkiler (Uluslararası ĠliĢkilerin Araçları, Diplomasi. Diplomasi
Türleri,Yaptırım,SavaĢ)
Թեմա 5. Çoğu Kez Hakettiğinizi Değil, Müzakere Ettiğiniz kadarını elde edersiniz (Müzakerenin
bazı tanımları, Müzakerecinin Temel Nitelik ve Meziyetleri,Temel Müzakere Konuları)
Թեմա 6. Müzakere çeĢitleri (Ġkili Müzakereler, Türkiye'nin Müzakere Ettiği Bazı Önemli AnlaĢmalar,
Bloklar ve Örgütler Arası Müzakereler)
Թեմա 7. Müzakereye nasıl hazırlanmalı? ( Heyetin oluĢturulması, Lojistik hazırlık(Ön çalıĢma),
EĢgüdüm, Müzakere Dosyasının Hazırlanması
Թեմա 8. Müzakere Safhası (AçılıĢ konuĢması yapmak, Bazı Temel Ġlkeler, Müzakerelerde Güçlüklere
Yol Açabilecek Durumlar, DıĢ ĠĢleri Bakanlığı'nın Rolü)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kaya Ġnal, Protokol-Diplomaside Ayrıcalıklar ve BağıĢıklıklar, Ankara 2002
2. Temel Ġskit, Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, Ġstanbul, Mart 2007
3. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, MEGEP,Halka iliĢkiler ve Organizasyon Hizmetleri,Protokol ve
Gôrgü Kuralları, Ankara 2007
4. Aylin TaĢhan,T.C.DıĢiĢleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü, Diplomaside Ayrıcalık ve
BağıĢıklıklarla Ġlgili Uygulamalar, Ankara 2007
5. Ahmet Emin DAĞ, Uluslararası ĠliĢkiler ve Diplomasi Sôzlüğü, Ankara 2004
6. Alptekin Ünlütürk, Sosyal DavranıĢ Kuralları ve Protokol, Ankara, Ocak 2000
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2. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 /
իսպաներեն /

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 8-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող իսպաներենին բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին
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ուսանողների մոտ խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին
առնչվող լեզվական գիտելիքները
 զարգացնել ուսանողների հաղորդակցական հմտություններն ու կարողությունները,
ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դիվանագիտական արարողակարգի լեզվի և ոճի, դիվանագիտական արարողակարգի
իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ
2. դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների
հաստատման
ընթացակարգի,
դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառների և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ
3. դեսպանների և նրանց հիմնական պարտականությունների և գործառույթների,
դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և պարտականությունների անցման
կարգի, ինչպես նաև բանակցային գործընթացը արդյունավետ վարելու համար
հմտությունների, դեսպանների տեսակների, դիվանագիտական իմունիտետների և
արտոնությունների վերաբերյալ
4. դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմի և կառուցվածքի,
դիվանագիտական աստիճանների, դիվանագիտական կորպուսի, ինչպես նաև
հյուպատոսական
ծառայության,
հյուպատոսական
հարաբերությունների
հաստատման, հյուպատոսի նշանակման կարգի և հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական գիտելիքները,
դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները և գործնականորեն կիրառել դրանք
2. վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքները
3. գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
4. վեր հանել
դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները
5. սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները
6. գործականորեն կիրառել տիտղոսներն ու դիմելաձևերը, պաշտոնական այցերի և
ընդունելությունների ժամանակ հետևել դիվանագիտական էթիկայի կանոններին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կազմել կապակցված խոսք՝
դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
թեմաներով
2. պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը
3. ընկալել մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
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հիշատակված թեմաների շրջանակներում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով,
ընդ. 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Հիմնական գրականության ցանկ.
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6. Luis Aragones, Ramon Palencia – GRAMATICA DE USO DEL ESPAÑOL B1-B2
7. В. А. Ивоенко – Практический курс перевода, Испанский язик, 2001г, Москва
8. Olga Casal Maceiras – MANULA DE COMUNICACION ESCRITA EN CEREMONIAL Y
PROTOCOLO
9. Alba Fraser, Glòria Sanz Pinyol Manual de comunicaciones escritas en la empresa
Լրացուցիչ գրականություն
1. Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք. Երևան,
2005.
2. Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան. Երևան, 2011.

1. 1205/50

2. Դիվանագիտական վարվեցողությունարաբերեն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 9-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Առաջին և երկրորդ կուրսերում ստացած գիտելիքների հիման վրա զարգացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները,
 Արաբերենից հայերեն և հայերենից արաբերեն 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 արաբերեն լեզվով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Տիրապետի մոտ 3500 բառային ու մասանագիտական դարձվածաբանական միավորի`
դրանք օգտագործելով դիվանագիտական գրագրության ժամանակ (արաբերենից 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
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թարգմանչական հմտությունները՝ ներառելով երկկողմ ու համաժամանակյա թարգմանչական տարրերը: Նախատեսվում է ծանոթացում լեզվի տեսության հետ:
Լեզու և բարբառ: Դիվանագիտական վարվեցողության ծրագրում նախատեսված սեմինար պարապմունքները նպատակաուղղված պետք է լինեն թարգմանչական աշխատանքների կատարմանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
ՏեղեկաՈւսուցման միջոց հասկացությունը
տվության
ընդունմա
Ուսուցման
Ուսուցման
Տեխնիկական
ն
նյութը
միջոցը
սարքը
ուղիները
Լսողակա
Արաբերենը
Համակարգիչ,
Համակարգիչ,
ն
բանավոր ձևով
DVD և VCD
DVD և VCD
համակարգեր
համակարգեր,
դիկտոֆոն և այլն
Տեսողական

Արաբերենը
գրավոր խոսքի
ձևով

Շնորհանդես
կամ
ցուցահանդես,
նկարներ
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Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույց,
արբանյակային
ալեհավաք

Լսատեսո
Բանավոր
ղական խոսքի միջոցով
առարկաների
խոսքային իրադրությունների
նկարագրություն

ֆիլմեր, երկխոսություններ

Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույց,
DVD և VCD
համակարգեր

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը՝ 5 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում, չափանիշը՝
հարցատոմսի երկու հարցերին ճիշտ պատասխանելըֈ Յուրաքանչյուր հարց 5 միավոր
ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ 5 բալային համակարգով գրավոր քննության անցկացում, չափանիշը՝
հարցատոմսի երկու հարցերին ճիշտ պատասխանելըֈ Յուրաքանչյուր հարց 5 միավոր
ծավալով: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին
(որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով, ընդ. 10 միավոր) ուսանողի տված
պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
Չափանիշները՝
- Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի
վերաբերյալ հանձնարարված նյութերի հիմնադրույթները;
- Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել այդ թեմատիկ նյութըֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մասնագիտական տեքստեր, բառապաշար
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

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

Լեզուների իմացության /իրազեկության համաեվրոպական համակարգ /Ուսումնառություն, Դասավանդում, Գնահատում, Steering Committee for Education Language Policy
Division, Strasbourg, Նորք գրատուն, 2005թ. Էջ 127
Մանուկյան Ա. Քաղաքագիտական, դիվանանագիտական և իրավագիտական տեքստեր,
Երևան 2008թ.
Մանուկյան Մ., Տոնիկյան Ս., Գրական արաբերենի տեքստերի և վարժությունների ժողովածու արաբական բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողների համար, Երևան 2006թ.
Гафар Махмуд, Экстренный арабский: учеб. Пособие, пер. с англ. Н.Ф. Орловой, Москва
2007.
Лебедев В.В., Бочкарев Г.И, Читаем арабские тексты, (Продвинутый этап), Москва 2002г.
Лебедев В. Г., Тюрева Л. С. Практический курс арабского литературного языка. ВостокЗапад, 2005 г.
Кузьмин С. А. Учебник арабского языка. Для первого года обучения. Москва 2001.
Элементарная грамматика арабского языка, сост. И.Д. Ибрагимов, А. Н. Шимкович.
Начальний уровень, Москва 2008 г.
Фролова О. Б. Мы говорим по-арабски: Учебоне пособие. Санкт-Петербург 2001.
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Яшуков. А. М., Методическое пособие по изучение арабского языка, Москва 2006 г.
11. Яковенко Э.В. Практический курс перевода (Арабский язык) Восточная литература" РАН,
Москва 2007 г.
، الجزء االول، مدينة المنورة، و ازرة التعميم العالي، الممكة العربية السعودية، دروس المغة العربية لغير الناطقين بها:. عبد الرحيم ف.12
10.

.بدون تاريخ

. بدون تاريخ، دمشق، الواضح في االنشاء العربي:محمد زرقان
ّ .13
، يوسف صالح الدين قطب، محمد رشدي خاطر،محمد قدري لطفي
ّ .14
. بدون تاريخ، القاهرة، دار المعارفة، نحن نقرأ:أبو الفتوح رضوان

. بدون تاريخ، جامعة االسكندرية، دروس في العربية: فؤاد مجمي.15

، ألفته وراجعته لجنة من و ازرة التربية والتعميم وجامعة القاهرة. الجزء األول والثاني والثالث والرابع،، المطالعة العربية لممدارس االبتدائية.16
. بدون تاريخ،دار المعارفة بمصر

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Բառարաններ և զրուցարաններ
Ա. Իսրայելյան «Դիվանագիտական և քաղաքական տերմինների բառարան», Երևան
2014թ.
Арабский разговорник и словарь, 3-е изд.,испр. Москва, Живой язык, 2006г.
Dictionary of Arabic Grammatical Nomenclature Arabic-English, by Antoine El-Dahdah, Librairie
du Liban 2003
Dictionary of Arabic Verbs, by Dr. Duleim Masoud Al Qahtani, Librairie du Liban Publishers
2003.
Al Mawrid Al Akbar: A Modern English-Arabic Dictionary, By: Munir Baalbaki, Dar Al Ilm
Lilmalayeen, 2005
Al Mawrid Al Hadeeth 2010, By: Munir Baalbaki, Dr. Ramzi Munir Ballbaki, Dar El Ilm
Lilmalayin, Beirut, 2010
Al Mawrid Al Muyassar, by Dr. Rohi Baalbaki, Mounir Baalbaki, Dar El Ilm Lilmalayin, Beirut,
2007
Al Mawrid Al Muyassar Arabic-English / English-Arabic, By: Dr. Rohi Baalbaki & Munir
Baalbaki, Dar El Ilm Lil Malayin, 2008

1. 1205/Բ 50

2. Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 3. 6 ECTS կրեդիտ
/թուրքերեն/

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 9-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող թուրքերենին բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին
 ուսանողների մոտ խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին
առնչվող լեզվական և մասնագիտական գիտելիքները
 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, զարգացնել հաղորդակցական
հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դիվանագիտական արարողակարգի լեզվի և ոճի, դիվանագիտական արարողակարգի
իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ
2. դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների
հաստատման
ընթացակարգի,
դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառների և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ
3. դեսպանների և նրանց հիմնական պարտականությունների և գործառույթների,
դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և պարտականությունների անցման
կարգի, ինչպես նաև բանակցային գործընթացը արդյունավետ վարելու համար
հմտությունների, դեսպանների տեսակների, դիվանագիտական իմունիտետների և
արտոնությունների վերաբերյալ
4. դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմի և կառուցվածքի,
դիվանագիտական աստիճանների, դիվանագիտական կորպուսի, ինչպես նաև
հյուպատոսական
ծառայության,
հյուպատոսական
հարաբերությունների
հաստատման, հյուպատոսի նշանակման կարգի և հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության վերաբերյալ
5. արարողակարգի բաժնի գործառույթների և պարտականությունների, ինչպես նաև
ավագության
կարգի
առանձնահատկությունների,
դրոշի
հետ
կապված
արարողակարգի վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական գիտելիքները,
դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները և գործնականորեն կիրառել դրանք
2. վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքները
3. գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
4. վեր հանել
դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները
5. սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները
6. գործականորեն կիրառել տիտղոսներն ու դիմելաձևերը, պաշտոնական այցերի և
ընդունելությունների ժամանակ հետևել դիվանագիտական էթիկայի կանոններին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կազմել կապակցված խոսք՝
դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
թեմաներով
2. պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը՝ ներկայացնելով կուռ և
գրագետ շարադրանք նշված թեմաների վերաբերյալ
3. ընկալել մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
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հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 2-ն են, որոնցից մեկը՝ 3, իսկ մյուսը՝ 2 միավոր արժեքովֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 2 հարցերին
(որոնցից մեկը՝ 3, իսկ մյուսը՝ 2 միավոր արժեքով) ուսանողի տված պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն. գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որոնցից երեքը ընդգրկում են ծրագրով նախատեսված թեմաները՝ 3-

225

ական միավոր արժեքով, իսկ մեկը՝ ընդհանուր մասնագիտական թեմատիկա ընդգրկող
բանավոր ելույթ . գնահատվում է առավելագույնը 4 միավորֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Protokol Kuralları ( Protokolün Tanımı, Protokol Kurallarının Kullanım alanları,
Yônetimde Protokolün Önemi,Protokolün Tarihçesi)
Թեմա 2. Resmi Tôrenlerde Protokol Kuralları (Ankara'da Uygulanan Devlet Protokolü Öncelik
Listesi, KarĢılama ve Uğurlama, Resmi Tôrenlerde KarĢılama ve Uğurlama,Bayrak Protokolü)
Թեմա 3. Nezaket ve Gôrgü Kuralları (Nezaket Kuralları Tanımı, Önemi, Gôrgü Kurallarının Tanımı,
Önemi, Nezaket ve Gôrgü Kurallarının Uygulama Alanları,TanıĢma ve TanıĢtırılma Kuralları,
SelamlaĢma ve El sıkma)
Թեմա 4. Davetlerde Uygulanan Bazı Önemli Hususlar (Davetler, Davet Türleri, Davetiye sunma,
Sofra düzeni ve Oturma Düzeni, Yemekte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Davetlerin Niteliğine
Gôre TeĢekkür ġekilleri)
Թեմա 5. Giyim Kuralları (Protokol Kurallarının Uygulandığı Davetlerde Kıyafet, Resepsiyonlarda
Dikkat Edilmesi Gereken Giyim Kurallari, Yemeklerde Dikkat Edilmesi Gereken Giyim Kurallari)
Թեմա 6. Konsolosluk (Konsolosluk gôrev çevresi, Konsolosluk Memurları, Konsolos Atama Ġzin
Belgesi, Konsolos Yardımcısı,Türkiye‘de Fahri Konsolosların Statüleri ve Yükümlülükleri)
Թեմա 7. Uluslararası Örgütler ( BirleĢmiĢ Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa
Birliği, NATO, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası)
Թեմա 8. Türkiye-AB ĠliĢkileri (12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara AnlaĢması, BM Katılım
Müzakere Süreci , Türkiye‘nin Yeni AB Stratejisi ve AB‘ye Katılım için Eylem Planı, Ġlerleme Raporu)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kaya Ġnal, Protokol-Diplomaside Ayrıcalıklar ve BağıĢıklıklar, Ankara 2002
2. Temel Ġskit, Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, Ġstanbul, Mart 2007
3. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, MEGEP,Halka iliĢkiler ve Organizasyon Hizmetleri,Protokol ve
Gôrgü Kuralları, Ankara 2007
4. Aylin TaĢhan,T.C.DıĢiĢleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü, Diplomaside Ayrıcalık ve
BağıĢıklıklarla Ġlgili Uygulamalar, Ankara 2007
5. Ahmet Emin DAĞ, Uluslararası ĠliĢkiler ve Diplomasi Sôzlüğü, Ankara 2004
6. Alptekin Ünlütürk, Sosyal DavranıĢ Kuralları ve Protokol, Ankara, Ocak 2000
1. 1205/Բ 50

2. Դիվանագիտական վարվեցողություն -2
/պարսկերեն/

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 9-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող պարսկերենին բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին
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ուսանողների մոտ խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին
առնչվող լեզվական և մասնագիտական գիտելիքները
հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, զարգացնել հաղորդակցական
հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դիվանագիտական արարողակարգի լեզվի և ոճի, դիվանագիտական արարողակարգի
իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ
2. դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների
հաստատման
ընթացակարգի,
դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառների և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ
3. դեսպանների և նրանց հիմնական պարտականությունների և գործառույթների,
դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և պարտականությունների անցման
կարգի, ինչպես նաև բանակցային գործընթացը արդյունավետ վարելու համար
հմտությունների, դեսպանների տեսակների, դիվանագիտական իմունիտետների և
արտոնությունների վերաբերյալ
4. դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմի և կառուցվածքի,
դիվանագիտական աստիճանների, դիվանագիտական կորպուսի, ինչպես նաև
հյուպատոսական
ծառայության,
հյուպատոսական
հարաբերությունների
հաստատման, հյուպատոսի նշանակման կարգի և հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության վերաբերյալ
5. արարողակարգի բաժնի գործառույթների և պարտականությունների, ինչպես նաև
ավագության
կարգի
առանձնահատկությունների,
դրոշի
հետ
կապված
արարողակարգի վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական գիտելիքները,
դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները և գործնականորեն կիրառել դրանք
2. վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքները
3. գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
4. վեր հանել
դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները
5. սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները
6. գործականորեն կիրառել տիտղոսներն ու դիմելաձևերը, պաշտոնական այցերի և
ընդունելությունների ժամանակ հետևել դիվանագիտական էթիկայի կանոններին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կազմել կապակցված խոսք՝

դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
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թեմաներով
2. պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը՝ ներկայացնելով կուռ և
գրագետ շարադրանք նշված թեմաների վերաբերյալ
3. ընկալել մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 2-ն են, որոնցից մեկը՝ 3, իսկ մյուսը՝ 2 միավոր արժեքովֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 2 հարցերին
(որոնցից մեկը՝ 3, իսկ մյուսը՝ 2 միավոր արժեքով) ուսանողի տված պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն. գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որոնցից երեքը ընդգրկում են ծրագրով նախատեսված թեմաները՝ 3ական միավոր արժեքով, իսկ մեկը՝ ընդհանուր մասնագիտական թեմատիկա ընդգրկող
բանավոր ելույթ . գնահատվում է առավելագույնը 4 միավորֈ
13. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.

Yadollah Samareh Ph.D., Persian language teaching (AZFA), Book 3, Tehran, 1993

4.
5.

۱۳۷۳⸲داریْع ﺁػْری⸲ داًؼٌاهَ طیاطی⸲ تِزاى

Aghabakhshi, M. Afsharirad, A Dictionary of Political Science, English-Persian, Tehran, 2010
Mehdi Nowruzi, Ph.D., A Dictionary of Political Terms, English-Persian, Second edition,
Tehran, 2004

۱۳۸۳ ⸲کْرّع هْگْیی⸲ ﺁػٌایی با حقْق دیپلواتیک ّ کٌظْلی⸲ اصفِاى
Լրացուցիչ գրականություն
4. Չալըմյան Ն., Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք,
Երևան, 2015
5. Չալըմյան Ն., Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան, Երևան, 2011
6. Պետրոսյան Լ., Հայերեն-պարսկերեն քաղաքագիտական բառարան, Երևան, 2016
1. 1205/Բ 50

2. Դիվանագիտական
3. 6 ECTS կրեդիտ
վարվեցողություն -2
/գերմաներեն/
4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ գործնական պարապմունք
6. 9-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող գերմաներենին բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին
 ուսանողների մոտ խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին
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առնչվող լեզվական և մասնագիտական գիտելիքները
 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, զարգացնել հաղորդակցական
հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն










դիվանագիտական արարողակարգի լեզվի և ոճի, դիվանագիտական արարողակարգի
իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ,
դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների
հաստատման
ընթացակարգի,
դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառների և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ,
դեսպանների և նրանց հիմնական պարտականությունների և գործառույթների,
դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և պարտականությունների անցման
կարգի, ինչպես նաև բանակցային գործընթացը արդյունավետ վարելու համար
հմտությունների, դեսպանների տեսակների, դիվանագիտական իմունիտետների և
արտոնությունների վերաբերյալ,
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմի և կառուցվածքի,
դիվանագիտական աստիճանների, դիվանագիտական կորպուսի, ինչպես նաև
հյուպատոսական
ծառայության,
հյուպատոսական
հարաբերությունների
հաստատման, հյուպատոսի նշանակման կարգի և հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության վերաբերյալ,
արարողակարգի բաժնի գործառույթների և պարտականությունների, ինչպես նաև
ավագության
կարգի
առանձնահատկությունների,
դրոշի
հետ
կապված
արարողակարգի վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ









գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական գիտելիքները,
դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները և գործնականորեն կիրառել դրանք
վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքները
գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
վեր հանել
դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները
սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները
գործականորեն կիրառել տիտղոսներն ու դիմելաձևերը, պաշտոնական այցերի և
ընդունելությունների ժամանակ հետևել դիվանագիտական էթիկայի կանոններին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



կազմել կապակցված խոսք՝
դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
թեմաներով
պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը՝ ներկայացնելով կուռ և
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գրագետ շարադրանք նշված թեմաների վերաբերյալ
ընկալել մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
 ուսանողները հանդես են գալիս քննարկվող թեմաների շուրջ ելույթներով:


տեղի է ունենում որևէ թեմայի շուրջ կարծիքների փոխանակում,



ուսանողները հանդես են գալիս այցեքարտերի փոխանակման, ինչպես նաև
արարողակարգային չափանիշների վերաբերյալ ելույթներով

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 2-ն են, որոնցից մեկը՝ 3, իսկ մյուսը՝ 2 միավոր արժեքովֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
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Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում, հարցատոմսում ներառված է 2 հարց, որոնցից
մեկը՝ 3, իսկ մյուսը՝ 2 միավոր արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն. գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից երկուսը՝ 3-ական, իսկ մեկը՝ 4 միավոր արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Einwanderung und Auswanderung
Թեմա 2. Die diplomatischen Veranstaltungen
Թեմա 3. Politische Grundfragen
Թեմա 4. Sitz- bzw. Tischordnungen und Platzierungen
Թեմա 5. Klimawechsel
Թեմա 6. Das Flaggenprotokoll
Թեմա 7. Energiesicherheit
Թեմա 8. Die Visitenkarten und ihr Gebrauch
Թեմա 9. Die Kleidung im diplomatischen Dienst
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. D. Dreimann: Das diplomatische Protokoll, Leipzig, 1985
2. Chernenok, E. Gordeeva, V. Ryzhkov, O. Slavyanskova: Sprachsemester, ein Lehrbuch für den
fortgeschrittenen Deutschunterricht, Moskau, 2009
3. Lagune, 3 Audio-CDs, Deutsch als Fremdsprache, Hôrverstehenstexte, Sprechübungen und
Diktate, Hueber Verlag, 2008
4. Ս. Նավասարդյան <<Քաղաքականության և դիվանագիտության լեզուն գերմանական
մամուլում>>, Երևան, 2015
5. Т. И. Бархатова, Е. М. Игнатова, Е. В. Пивоварова, Н. Б. Агранович: Немецкий язык:
Германия и мир: политика, общество, культура, МГИМО, 2011

1. 1205/Բ 50

2. Դիվանագիտական
վարվեցողություն -2 /ֆրանսերեն/

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 9-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող ֆրանսերենին բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին
 ուսանողների մոտ խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին
առնչվող լեզվական և մասնագիտական գիտելիքները
 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, զարգացնել հաղորդակցական
հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դիվանագիտական արարողակարգի լեզվի և ոճի, դիվանագիտական արարողակարգի
իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ
2. դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների
հաստատման
ընթացակարգի,
դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառների և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ
3. դեսպանների և նրանց հիմնական պարտականությունների և գործառույթների,
դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և պարտականությունների անցման
կարգի, ինչպես նաև բանակցային գործընթացը արդյունավետ վարելու համար
հմտությունների, դեսպանների տեսակների, դիվանագիտական իմունիտետների և
արտոնությունների վերաբերյալ
4. դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմի և կառուցվածքի,
դիվանագիտական աստիճանների, դիվանագիտական կորպուսի, ինչպես նաև
հյուպատոսական
ծառայության,
հյուպատոսական
հարաբերությունների
հաստատման, հյուպատոսի նշանակման կարգի և հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության վերաբերյալ
5. արարողակարգի բաժնի գործառույթների և պարտականությունների, ինչպես նաև
ավագության
կարգի
առանձնահատկությունների,
դրոշի
հետ
կապված
արարողակարգի վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական գիտելիքները,
դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները և գործնականորեն կիրառել դրանք
2. վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքները
3. գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
4. վեր հանել
դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները
5. սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները
6. գործականորեն կիրառել տիտղոսներն ու դիմելաձևերը, պաշտոնական այցերի և
ընդունելությունների ժամանակ հետևել դիվանագիտական էթիկայի կանոններին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կազմել կապակցված խոսք՝
դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
թեմաներով
2. պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը՝ ներկայացնելով կուռ և
գրագետ շարադրանք նշված թեմաների վերաբերյալ
3. ընկալել մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
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հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով: Առաջադրանքները 2-ն են, որոնցից մեկը՝ 3, իսկ մյուսը՝ 2 միավոր արժեքովֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 2 հարցերին
(որոնցից մեկը՝ 3, իսկ մյուսը՝ 2 միավոր արժեքով) ուսանողի տված պատասխանի վրաֈ Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն. գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որոնցից երեքը ընդգրկում են ծրագրով նախատեսված թեմաները՝ 3ական միավոր արժեքով, իսկ մեկը՝ ընդհանուր մասնագիտական թեմատիկա ընդգրկող
բանավոր ելույթ . գնահատվում է առավելագույնը 4 միավորֈ
13. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Vartouhi Pétrossian, Communication diplomatique, Pastar, Erévan, 2013.
2. Jean-Paul Pancracio, Dictionnaire de la dipomatie, Micro Buss 2007.
Լրացուցիչ գրականություն
1. Vartouhi Pétrossian, La France et l‘Arménie à travers l‘Art et l‘Histoire, Pastar, Erévan, 2013.
1. Raoul Delcorde, Les mots de la diplomatie, Paris, L‘Harmattan, 2005.
2. Jacques Gandouin, Guide du protocole et des usages, Paris, Stock, 1991.
3. Armen Baghdassarian, Nvarde Achikian, Table ronde, Arats, Erévan, 2004.
4. Susanna Khatchatrian, L‘homme et ses droits, Edition de l‘Université d‘Etat d‘Erévan, Erévan,
2011.
5. Susanna Khatchatrian, L‘homme et son environement (Textes et exercices), Edition de
l‘Université d‘Etat d‘Erévan, Erévan, 2012.
6. Ghislaine Andréani, La pratique de la correspondance, Club France Loisirs, Paris, 1995.
7. Un nouveau manuel d‘Histoire de France Publié par l‘Œuvre scolaire Saint-Nicolas, 2011.
8. Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք. Երևան,
2005.
9. Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան. Երևան, 2011.
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2. Դիվանագիտական վարվեցողություն -2
/իսպաներեն /

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ գործնական պարապմունք

6. 9-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի կանոններին,
վարվելակերպի նրբություններին, դիվանագիտական արարողակարգի
շրջանակներում օգտագործվող իսպաներենինին բնորոշ լեզվական և ոճական
առանձնահատկություններին
 ուսանողների մոտ խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական արարողակարգին
առնչվող լեզվական և մասնագիտական գիտելիքները
 հարստացնել ուսանողների դիվանագիտական բառապաշարը, զարգացնել
հաղորդակցական հմտություններն ու կարողությունները, ինչպես բանավոր, այնպես
էլ գրավոր խոսքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. դիվանագիտական արարողակարգի լեզվի և ոճի, դիվանագիտական արարողակարգի
իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ
7. դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև այդ
հարաբերությունների
հաստատման
ընթացակարգի,
դիվանագիտական
հարաբերությունների խզման պատճառների և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ
8. դեսպանների և նրանց հիմնական պարտականությունների և գործառույթների,
դիվանագիտական ներկայացուցչի նշանակման և պարտականությունների անցման
կարգի, ինչպես նաև բանակցային գործընթացը արդյունավետ վարելու համար
հմտությունների, դեսպանների տեսակների, դիվանագիտական իմունիտետների և
արտոնությունների վերաբերյալ
9. դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմի և կառուցվածքի,
դիվանագիտական աստիճանների, դիվանագիտական կորպուսի, ինչպես նաև
հյուպատոսական
ծառայության,
հյուպատոսական
հարաբերությունների
հաստատման, հյուպատոսի նշանակման կարգի և հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության վերաբերյալ
10. արարողակարգի բաժնի գործառույթների և պարտականությունների, ինչպես նաև
ավագության
կարգի
առանձնահատկությունների,
դրոշի
հետ
կապված
արարողակարգի վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. գնահատել դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող լեզվական գիտելիքները,
դիվանագիտական արարողակարգի իրականացման և վարվեցողության սկզբունքների
առանձնահատկությունները և գործնականորեն կիրառել դրանք
8. վերլուծել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև
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9.
10.
11.
12.

հարաբերությունների խզման պատճառները և դրանից բխող հնարավոր
հետևանքները
գնահատել դեսպանների հիմնական պարտականություններն ու գործառույթները,
բանակցային գործընթացի կարևորությունը
վեր հանել
դիվանագիտական կորպուսի, հյուպատոսական հիմնարկների
գործունեության նորմերը և յուրահատկությունները
սահմանել արարողակարգի բաժնի գործառույթները և պարտականությունները,
ինչպես նաև ավագության կարգի առանձնահատկությունները
գործականորեն կիրառել տիտղոսներն ու դիմելաձևերը, պաշտոնական այցերի և
ընդունելությունների ժամանակ հետևել դիվանագիտական էթիկայի կանոններին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. կազմել կապակցված խոսք՝
դիվանագիտական արարողակարգին առնչվող
թեմաներով
5. պատշաճ մակարդակով գրավոր վերարտադրել իր մտքերը՝ ներկայացնելով կուռ և
գրագետ շարադրանք նշված թեմաների վերաբերյալ
6. ընկալել մասնագիտական ոլորտներին վերաբերող խոսքը և զրույց վարել
հիշատակված թեմաների շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունքներ՝
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում հանդես գալու
բանավոր ելույթներով, գրավոր զեկույցներով՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց
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մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր: Ստուգման ձևերն են՝
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր հարցում, որն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների
ձևով:
2-րդ ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 2 հարցերին:
Եզրափակիչ քննություն. գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որոնցից երեքը ընդգրկում են ծրագրով նախատեսված թեմաները՝ 3ական միավոր արժեքով, իսկ մեկը՝ ընդհանուր մասնագիտական թեմատիկա ընդգրկող
բանավոր ելույթ . գնահատվում է առավելագույնը 4 միավորֈ
13. Հիմնական գրականության ցանկ.
10. Luis Aragones, Ramon Palencia – GRAMATICA DE USO DEL ESPANOL B1-B2
11. Marta Baralo, Marta Genis, M. Eugenia Santana – ESPANOL LENGUA EXTRANJERA
12. Emilio Rivano – EL SUBJUNTIVO
13. Olga Casal Maceiras – MANULA DE COMUNICACION ESCRITA EN CEREMONIAL Y
PROTOCOLO
14. Alba Fraser, Glòria Sanz Pinyol - Manual de Comunicaciones Escritas en la Empresa
Լրացուցիչ գրականություն
1.Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք.
Երևան, 2005.
2.Չալըմյան Ն. Դիվանագիտական և հյուպատոսական տերմինների անգլերեն-հայերեն
բացատրական բառարան. Երևան, 2011.
1. 1201/Բ51

2. Երկրագիտություն(պարսկերեն)

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար
6. 9-րդ կիսամյակ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին ծանոթացնել Իրանի պատմությանը, տնտեսությանը, առակա
հակամարտություններին, մշակութային կյանքին և ՀՀ հետ հարաբերությունների
զարգացմանը
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընդհանուր պատկերացում կունենա ԻԻՀ մասին ՝ բոլոր ոլորտների առումով
2. կիմանա Իրանի արտաքին քաղաքականութան, միջազգային հարաբերություններում
նրա ունեցած դերի, այդ երկրում հանգրվանած հայ համայնքի մասին
3. կծանոթանա ԻԻՀ մահմեդական կրոնի և ՀՀ-ի հետ նրա ունեցած հարաբերությունների
մակարդակին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ներկայացնելու ԻԻՀ կարևոր հիմնահարցերը
2. փորձելպարսկենովներկայացնելԻրանի
առջևծառացածխնդիրներըմեծերկրներիշահերիհամատեքստում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն ճիշտ պատկերացնելու
տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ (պարսկերենով)
2. սեմինարպարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 20
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միավոր առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. համառոտ էքսկուրս Իրանի պատմության վերաբերյալ
2. Հայ-իրանական հարաբերությունները Հայաստանի անկախության ձեռքբերումից
հետո
3. Իրանի հայ գաղթավայրը արդի ժամանակաշրջանում
4. Իրանի պետական կարգը (Իրանի սահմանադրությունը, առաջնորդը (ռահբար),
օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունը)
5. Իրանի բնակչությունը (հունալեզու, թուրքալեզու, սեմիթական ժողովուրդներ),
կրոնները և հոգևորականությունը
6. Իրանի վարչատարածքային բաժանումը, տնտեսությունը և տրանսպորտը
7. ֆիզիկա-աշխարհագրական ակնարկ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Բայբուրդյան, Իրանն այսօր, Երևան, 1999
2. Վ. Բայբուրդյան,Նոր Ջուղա | Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2007
3. Վ. Բայբուրդյան,Իրանի պատմություն (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր
օրերը), Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005
4. Ռ. Թադևոսյան, Իրան, Երևան, 2005
5. Գ. Բադալյան «Իրան. Հանրագիտարան»,Երևան, 2013
1. 1201/Բ51

2. Երկրագիտություն(արաբերեն)

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար
6. 9-րդ կիսամյակ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ծանոթացնել արաբական երկրների պատմությանը, միջարաբական
հարաբերություններին, տնտեսությանը, առակա հակամարտություններին,
մշակութային կյանքին և ՀՀ հետ հարաբերությունների զարգացմանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընդհանուր պատկերացում կունենա Մերձավոր արըելքի արաբական առաջատար
երկրների մասին ՝ բոլոր ոլորտների առումով
2. կիմանա արաբական երկրների առանձնահատկությունները, նրանց արտաքին
քաղաքականութան, միջազգային հարաբերություններում նրանց ունեցած դերի, այդ
երկրներում հանգրվանած հայ համայնքների մասին
3. կծանոթանա արաբական երկրների քաղաքական կուսակցությունների մահմեդական
կրոնի և ՀՀ-ի հետ նրանց ունեցած հարաբերությունների մակարդակին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

240

1. ներկայացնելու արաբական աշխարհի կարևոր հիմնահարցերը
2. փորձել արաբերենով ներկայացնել արաբական երկրների առջև ծառացած խնդիրները
մեծ երկրների շահերի համատեքստում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն ճիշտ պատկերացնելու
տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով
հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. դասախոսություններ (արաբերենով)
4. սեմինար պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա ՝ 20
միավոր առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. պատմական ակնարկներ Եգիպտոսի մասին մինչև անկախությունը և
անկախությունից հետո. եգիպտոս – իսրայելական, եգիպտոս – ամերիկյան, եգիպտոս
– խորհրդային, Եգիպտոսի միջարաբական հարաբերությունները և եգիպտահայկական հարաբերությունները
2. Իրաքի Հանրապետությունը՝ հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը(քաղաքական
գործընթացներ, ճգնաժամեր և հակամարտություններ, տնտեսություն, զինված ուժեր,
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մշակույթ)
3. Լիբանանը պատմության ընթացքում, անկախությունից մինչև մեր օրերը, Լիբանանը
արաբ- իսրայելական հակամարտության առանցքում: Լիբանաբի տնտեսությունը,
մշակույթը, քաղաքական համակարգը, հայ համայնքը և հայ- լիբանանյան
հարաբերությունները
4. Սիրիան և նրա դերը արաբական աշխարհում: Սիրիայի միջարաբական
հարաբերությունները, տնտեսությունը, բնակչության կազմը, կրոնական
հարաբերությունները, Սիրիան, <<արաբական գարնան >> համատեքստում, հայ
համանքը Սիրիայում , հայ- սիրիական հարաբերությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Ն., Արաբական երկների պատմություն. Արաբները 7-րդ դարից մինչև
1516 թ., հ.2, Երևան, 2004 թ.
2. Կարապետյան Ռ., Արաբական երկրների նոր և նորագույն պատմություն , Երևան, 2003
թ.
3. С. М. Иванов, Иракский Курдистан на современном этапе (1991-2011). M, 2011г
4. Ա. Հովհաննիսյան, ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը իսրայելա – պաղեստինյան
հակամարտության հանդեպ, Երևան, 2001թ.
5. Г. Киссинджер , Нужна ли америке внешняя политика, М. 2002г.
1.1201/Բ51
2. Երկրագիտություն(գերմաներեն)
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար
6. 9-րդ կիսամյակ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսումնասիրել գերմանախոս երկրների պատմական, քաղաքական և տնտեսական
զարգացման օրինաչափությունները , միջազգային հարաբերությունների ոլորտում
ունեցած դերակատարության փոփոխման դինամիկան և Հայաստանի
Հանրապետության հետ առընչությունները,


Ծանոթացնել ուսանողներին Գերմանիայի և նրադաշնության տարածքային
կազմակերպման համակարգին,



Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել ժամանակակից Գերմանիայի
Դաշնության պատմաաշխարհագրական հատվածների քաղաքական և տնտեսական
զարգացման միտումների վերաբերյալ,



Ուսումնասիրել գերմանական հոգեկերտվածքի առանձնահատկությունները, ազգային
բնավորությունը, ինչպես նաև կենսակերպը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


գերմանախոս երկրների աշխարհագրական դիրքի, նրանց վարչական բաժանման,
վարչական կառուցվածքի վերաբերյալ,



գերմանախոս երկրների պատմական, քաղաքական, տնտեսական, ժողովրդագրական,
մշակութային զարգացման վերաբերյալ առնվազն վերջին երկու դարերի, ինչպես նաև
ընդհանուր պատկերացում նրա պատմական զարգացման ավելի վաղ փուլերի մասին,
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ժամանակակից Գերմանիայում աշխարհաքաղաքական գործընթացների վերաբերյալ,
նրա՝ հարևան երկրների հետ արտաքին հարաբերությունների, ինչպես նաև
միջազգային հարաբերությունների ոլորտում Գերմանիայի ունեցած դերի և դիրքի
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


մեկնաբանել և վերլուծել Գերմանիայի աշխարհագրական, պատմական, քաղաքական,
տնտեսական, մշակութային կյանքը, ինչպես նաև ցույց տալ երկրի ժամանակակից
խնդիրները,



ընկալել գերմանական ազգի սոցիալական և մշակութային առանձնահատկությունները,
ազգային հատուկ մտածելակերպը,



վերլուծել Գերմանիայի քաղաքական մշակույթի տարբերիչ գծերը,



ներկայացնել խմբային հետազոտական նախագծեր սերտած բնագավառներից որևիցե
մեկի վերաբերյալ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


բացատրել գերմանական պատմության, մշակույթի, կեցության և կենսակերպի,
ազգային մտածելակերպի բովանդակությունն ու գրավչությունը,



Գերմանիայի
երկրագիտության
ուսումնառության
արդյունքում
ձևավորված
գիտելիքներն ու կարողությունները արդյունավետորեն ներդնել մասնագիտական
զարգացման և գործունեության ոլորտներում,



օտար լեզվով բանավեճի
հմտություններ զարգացնել:

համատեքստում

մասնագիտական

հաղորդակցության

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
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հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսություններ, այդ թվում՝ երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ,



սեմինար
պարապմունքներ՝
առաջադրմամբ,



ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը,



արտալսարանայինհաղորդակցությունդասախոսիհետ՝քննարկումներիհամատեղպա
տրաստում

փոխներգործող

(ինտերակտիվ)

բանավեճերի

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.


քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա ՝ 20
միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ներածական մաս. Գերմանիան ժամանակակից Եվրոպայում
Թեմա 2. Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքը և բնական ռեսուրսները
Թեմա 3. ԳՖՀ-ի և ԳԴՀ-ի քաղաքական համակարգերի զարգացման պատմությունը.
Գերմանիայի բաժանումն ու վերամիավորումը (1945-1990)
Թեմա 4. Ժամանակակից Գերմանիայի քաղաքական համակարգը. Ֆեդերալիզմի
հիմնահարցերը
Թեմա 5. Գերմանիայիկուսակցական համակարգը. ձևավորումը և զարգացումը
Թեմա 6. Գերմանիայի սոցիալ-տնտեսական և կրթական համակարգերըը. արդի
մարտահրավերները
Թեմա 7. Գերմանիայի մշակույթը և ազգային առանձնահատկությունները
Թեմա 8. Ընդհանուր ակնարկ գերմանախոս երկրների վերաբերյալ (Ավստրիա, Շվեյցարիա)
Թեմա9.
Ընդհանուրակնարկգերմանախոսերկրներիվերաբերյալ
(Լիխտենշտայն,
Լյուքսեմբուրգ)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 30 Stunden Deutschland. Materialien für den Orientierungskurs. Ernst Klett Sprachen GmbH,
Stuttgart 2005.
2. Deutschland. Rudolf Walter Leonhardt. Heiderose Engelhardt. C. J. Bucher Verlag 1990
3. 100 Deutsche Jahre. Chronik Verlag in der Verlagsgruppe Bertelmann GmbH 1998
4. Tatsachen über Deutschland. Societäts-Verlag, Frankfurt/main 1994
5. Geographie
Deutschlands.
Bundesrepublik
Deutschland.
Staat-NaturWirtschaft.
GebrüderBornträger Berlin – Stuttgart 1990
6. Deutschland extrem – Reisen in eine unbekannte Republik. Verlag C.H. Beck München 2004
7. Deutschland im Überblick. ОГерманиивкратце. Хрестоматия по страноведению Германии. М.:
Лист, 1998
8. BundesrepublikDeutschland. Федеративная Республика Германия: учебное пособие по
страноведению/ О. Ф. Родин.-М. : АСТ: Восток-Запад, 2009
9. Практический курс немецкого языка. Страноведение: Учебник.: Ин.язык, 2001
10. Павлов Н.В. Современная Германия: Учебн. пособие по страноведению / Н.В. Павлов. - М.:
Высшая школа, 2005.
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1. 1201/Բ51

2. Երկրագիտություն(ֆրանսերեն)

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար
6. 9-րդ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ՝աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսումնասիրել ֆրանսախոս երկրների պատմական, քաղաքական և տնտեսական
զարգացման օրինաչափությունները, միջազգային հարաբերությունների ոլորտում
ունեցած
դերակատարության
փոփոխման
դինամիկան
և
Հայաստանի
Հանրապետության հետ առընչությունները,


Ծանոթացնել
համակարգին,



Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել ժամանակակից
քաղաքական և տնտեսական զարգացման միտումներիվ երաբերյալ,



Ուսումնասիրել ֆրանսիական հոգեկերտվածքի առանձնահատկությունները, ազգային
բնավորությունը, ինչպես նաև կենսակերպը:

ուսանողներին

Ֆրանսիայի

տարածքային

կազմակերպման
Ֆրանսիայի

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ֆրանսախոս երկրների աշխարհագրական դիրքի, նրանց վարչական բաժանման,
վարչական կառուցվածքի վերաբերյալ,



ֆրանսախոս երկրների պատմական, քաղաքական, տնտեսական, ժողովրդագրական,
մշակութային զարգացման վերաբերյալ առնվազն վերջին երկու դարերի, ինչպես նաև
ընդհանուր պատկերացում նրա պատմական զարգացման ավելի վաղ փուլերի մասին,



ժամանակակից Ֆրանսիայում աշխարհաքաղաքական գործընթացների վերաբերյալ,
նրա՝ հարևան երկրների հետ արտաքին հարաբերությունների, ինչպես նաև
միջազգային հարաբերությունների ոլորտում Ֆրանսիայի ունեցած դերի և դիրքի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


մեկնաբանել և վերլուծել Ֆրանսիաի աշխարհագրական, պատմական, քաղաքական,
տնտեսական, մշակութային կյանքը, ինչպես նաև ցույց տալ երկրի ժամանակակից
խնդիրները,



ընկալել ֆրանսական ազգի սոցիալական և մշակութային առանձնահատկությունները,
ազգային հատուկ մտածելակերպը,



վերլուծել Ֆրանսիայի քաղաքական մշակույթի տարբերիչ գծերը,



ներկայացնել խմբային հետազոտական նախագծեր սերտած բնագավառներից որևիցե
մեկի վերաբերյալ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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բացատրել ֆրանսական պատմության, մշակույթի, կեցության և կենսակերպի, ազգային
մտածելակերպի բովանդակությունն ու գրավչությունը,



Ֆրանսիայի
երկրագիտության
ուսումնառության
արդյունքում
ձևավորված
գիտելիքներն ու կարողությունները արդյունավետորեն ներդնել մասնագիտական
զարգացման և գործունեության ոլորտներում,



օտար լեզվով բանավեճի
հմտություններ զարգացնել:

համատեքստում

մասնագիտական

հաղորդակցության

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսություններ, այդ թվում՝ երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ,



սեմինար
պարապմունքներ՝
առաջադրմամբ,



ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը,



արտալսարանայինհաղորդակցությունդասախոսիհետ՝քննարկումներիհամատեղպա
տրաստում

փոխներգործող

(ինտերակտիվ)

բանավեճերի

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.


քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա ՝ 20
միավոր առավելագույն արժեքով
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ներածական մաս. Ֆրանսիանժամանակակից Եվրոպայում
Թեմա 2. Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը և բնական ռեսուրսները
Թեմա 3. Ֆրանսիայի քաղաքական համակարգերի զարգացման պատմությունը.
Թեմա 4. Ֆրանսիայիկուսակցական համակարգը. ձևավորումը և զարգացումը
Թեմա 5. Ֆրանսիայի սոցիալ-տնտեսական և կրթական համակարգերըը. արդի
մարտահրավերները
Թեմա 6. Ֆրանսիայի մշակույթը և ազգային առանձնահատկությունները
Թեմա 7. Ընդհանուր ակնարկ ֆրանսախոս երկրների վերաբերյալ (Բելգիա, Շվեյցարիա)
Թեմա 8. Ընդհանուր ակնարկ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության և
Հայաստանի՝ ՖՄԿ-ին անդամակցության մասին
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Yves Colombel, Daniel Oster, La France Territoires et aménagement face à la mondialisation,
Nathan, 2014.
2. Pascal Gauchon, Géopolotique de la France, Plaidoyer pour la puissance, 2012.
3. Frédéric Encel et Yves Lacoste, Géopolitique de la nation France, 2015.
4. Alfred Grosser, La France: Semblable et différente, 2005.
5. Pierre Douat, Tout ce que vous auriez voulu savoir sur la France et que l'on vous a toujours caché,
2015.
6. Florian Louis, Les grands théoriciens de la géopolitique, 2015.
7. Dominique Kerouedan, Géopolitique de la santé mondiale, 2013.
8. Magali Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, 2011.
9. A. Gharibian, La France, Erevan, 2005.
10. Jean-Claude Boyer, La France, les régions, Armand Colin, 2009.
Լրացուցիչ գրականություն
1. Alain Juppé, Louis Schweitzer, La France et l'Heurope dans le monde-Livre blanc sur la politique
étrangère et européen de la France 2008-20020, La documentation française, 2008.
2. Juan-Luis Klein, Frédéric Lasserre, Le Monde dans tous ses États. Une approche géographique,
Montréal, PUQ, 2014.
3. Marie Redon, Géraud Magrin, Emmanuel Chauvin, Laetitia Perrier Bruslé, Émilie Lavie
(dir.), Ressources mondialisées. Essais de géographie politique, Paris, Publications de la Sorbonne,
2015.
4. Guillaume Lagagne, Théorie des relations internationales. Des idées aux États, Paris, Ellipses, 2015.
5. FernandaMoscarelli, Développement durable en France. Enseignements à partir des Schémas de
Cohérence Territoriale (SCoT) Grenoblois et Montpelliérain, Paris, L‘Harmattan, 2015.
6. EricDacheux, Sans les citoyens, l‘Europe n‘est rien, Paris, L‘Harmattan, 2014.
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7. Frédéric Lassere, Emmanuel Gonon, EricMottet, Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoirs sur
des territoires, coll. U, Paris, Armand Colin, 2e édition, 2014.
Կայքէջեր
1. L'Histoire de France

http://www.histoire-france.net/
1. L'Histoire de France 1/4

https://www.youtube.com/watch?v=oVU7ybbCcQc
2. Chronologie synthétique de l'histoire de France

http://www.e-chronologie.org/france/chronologies/chronologie-synthetique
4. Chronologie abrégée de l'histoire de France

http://www.espacefrancais.com/chronologie-abregee-de-lhistoire-de-france/
Տեղեկատվականաղբյուրներ

http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.latribune.fr/
https://www.afp.com/

1. 1201/Բ51

2. Երկրագիտություն(իսպաներեն)

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար
6. 9-րդ կիսամյակ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացինպատակնէ՝
 Ուսումնասիրել իսպանախոս երկրների պատմական, քաղաքական և տնտեսական
զարգացման օրինաչափությունները, միջազգային հարաբերությունների ոլորտում
ունեցած դերը


Ծանոթացնել ուսանողներին Իսպանիայի տարածքային կազմակերպման համակարգին,



Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել ժամանակակից Իսպանիայի քաղաքական
և տնտեսական զարգացման մասին,



Ուսումնասիրել
իսպանախոս
ազանձնահատկությունները:

ժողովուրդների

ազգա-մշակութային

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ուսանողը տեղյակ կլինի իսպանախոս երկրների աշխարհագրական դիրքի, նրանց
վարչական բաժանման, վարչական կառուցվածքին,
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Ուսանողը տեղյակ կլինի իսպանախոս երկրների պատմական,
տնտեսական, ժողովրդագրական, մշակութային զարգացմանը,



Ուսանողը տեղյակ կլինի Իսպանիայիում աշխարհաքաղաքական գործընթացների
վերաբերյալ, նրա՝ հարևան երկրների հետ արտաքին հարաբերությունների, ինչպես նաև
միջազգային հարաբերությունների ոլորտում Իսպանիայի ունեցած դերի և դիրքի մասին:

քաղաքական,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


մեկնաբանել և վերլուծել Իսպանիայի աշխարհագրական, պատմական, քաղաքական,
տնտեսական, մշակութային կյանքը, նշել երկրի ժամանակակից խնդիրները,



հասկանալ
իսպանական
ազգի
սոցիալական
առանձնահատկությունները, ազգային մտածելակերպը,



վերլուծել Իսպանիայի քաղաքական մշակույթի տարբերիչ գծերը,

և

մշակութային

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Իսպանիայի երկրագիտության ուսումնառության արդյունքում ձևավորված գիտելիքներն
ու կարողությունները արդյունավետորեն ներդնել մասնագիտական զարգացման և
գործունեության ոլորտներում,



օտար լեզվով բանավեճի
հմտություններ զարգացնել:

համատեքստում

մասնագիտական

հաղորդակցության

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
զրույցների վարման, դիվանագիտական արարողակարգի, վարվելակերպի և վարվեցողության
շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսություններ, այդ թվում՝ երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ,
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սեմինար պարապմունքներ՝ բանավեճերի առաջադրմամբ,



ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը,

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա ՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Las raices : La Hispania romana
Թեմա 2. La Penisula Iberica en la Edada Media : Los ruinos Cristianos
Թեմա 3. Los Reyes Catolicos : La constituccion del Estado Moderno
Թեմա 4. La Espaða del Barroco, el siglo XVIII: Los primerosBorbones
Թեմա 5. La construccion del Estado liberal
Թեմա 6. La Segunda Republica, La Guerra Civil
Թեմա 7. Espaða durante el Franquismo
Թեմա 8. La Espaða Demoocratica
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Joseph Perez – Historia de Espaða, 2001
2.Raymond Carr – Historia de Espaða, 2007
3.Julio Montero y Jose Luis Roig –Espaða una historia explicada. Desde atapuerca

hasta el

11-M, 2005
4. Pio Moa - Nueva historia de Espaða, 2010
5. Jose Luis Comellas - Historia de Espaða moderna y cotemporanea, 2006
6. Victor Minguez – Visiones de la monarquia hispanica, 2007
7. Miguel Lopez Corral – La Guarida Civil, 2009
8. Manuel Chaves Nogales –La Espaða de Franco
9. Alfredo Floristan – HISTORIA DE ESPAÑAEN LA EDAD MODERNA
10. Manuel Perez Ledesma e Ismael Saz – Del Franquismo a la democracia, 2015
11. Ismael Saz, Ferran Archiles – La Nacion de los Espaðoles, 2012
1. 1201/Բ51

2. Երկրագիտություն(թուրքերեն)

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. 8 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար
6. 9-րդ կիսամյակ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին փոխանցել, ներկայացնել ժամանակակից Թուրքիայի քաղաքական,
տնտեսական, ժողովրդագրական, ռազմական ոլորտի վերաբերյալ ընդհանուր
տեղեկություններ


Ներկայացնել Թուրքիայում ընթացող արդի ներքաղաքական, հասարակական
գործընթացները, արտաքին քաղաքական հիմնախնդիրները
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Կատարելագործել թուրքերենի իմացությունը, ներկայացնել և յուրացնել քաղաքական
ոլորտի թուրքերեն եզրութաբանությունը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
11. կծանոթանա Թուրքիայի ներքին ու արտաքին քաղաքական հիմնախնդիրներին,
ազգային-կրոնական կազմին, քաղաքական համակարգին և ազդեցիկ
կուսակցություններին, տնտեսության կառուցվածքին, քաղաքական կյանքում իսլամի
դերակատարությանը
12. նկարագրել Թուրքիայում ընթացող ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական
հիմնական գործընթացները
13. վերհանել Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքական ոլորտում առկա կարևոր
հիմնախնդիրները, դրանք վերլուծել արդի տարածաշրջանային զարգացումների
համատեքստում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
14.

կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական
հմտությունները գործնական և մասնագիտական հարթակներում

15. զարգացնել վերլուծական-քննական կարողությունները. բացի տեսական գիտելիքների
յուրացումից, Թուրքիայում տեղի ունեցող գործընթացները վերլուծել
ներտարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում
16. Դրսևորել զեկույցներ, մշակումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր, քննարկումներ վարելու կարողություն:

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

իրականացնել ակադեմիական գրագիտության կանոններին համապատասխան
անհատական ու խմբային թեմատիկ աշխատանքներ, մշակումներ)

2.

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

Ա4. Վերարտադրել օտարալեզու մասնագիտական տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ օտար լեզվով:
Ա9. Ձևակերպել պածտոնական տեքստերը և ներկայացնել մասնագիտական
թարգմանություններ:
Բ1. Գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով մասնագիտական

հմապատասխան գիտելիքներից

օգտվելու կարողություն:
Բ2.

Գործնականում

իրականացնել

մասնագիտական

գործունեություն՝

դրսևորելով

երկրագիտության, մասնագիտական հաղորդակցման, դիվանագիտական այցելությունների և
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զրույցների

վարման,

դիվանագիտական

արարողակարգի,

վարվելակերպի

և

վարվեցողության շրջանակներում ունեցած գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասախոսություններ, հանձնարարված գրականության ընթերցում. սահմանված
ժամանակացույցով և հերթականությամբ, ուսանողները պարտավոր են նախապես
ծանոթանալ դասընթացի թեմատիկ հիմնական գրականությանը՝ սահմանված
թեմաներով լսարանային հանդիպումներին պատրաստվելու համարֈ
5. Սեմինար պարապմունքներ. սահմանված հերթականությամբ, անհատական կամ
խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների ժամանակ ուսանողները պետք է
ներկայացնեն դասընթացի՝ ժամանակացույցով սահմանված դասախոսության թեմաների
վերաբերյալ իրենց դիտարկումները, վերլուծական աշխատանքները, կատարած
մշակումներըֈ
6. Դասախոսության թեմաների հետ կապված հիմնախնդիրների վերհանում և լսարանային
քննարկումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ քննարկումների
համակցություն ենֈ Դրանք ուղղված են դասընթացի հիմնական թեմաների վերաբերյալ
գիտելիքների փոխանցմանն ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ ուսանողների
բանավեճային, վերլուծական հմտությունների զարգացմանը:
7. Դասախոսություններին առնչվող թեմաների շրջանակում թուրքալեզու ԶԼՄ-ների
ամենշաբաթյա մոնիտորինգի իրականացում և արդյունքների ներկայացում: Դա ուղղված
է ժամանակակից Թուրքիայի արդի հիմնախնդիրներին ծանոթացնելու, ռազմավարական
վերլուծությունների ոլորտում ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի մեթոդների և ձևերի յուրացմանը,
ինչպես նաև թուրքերեն քաղաքական բառապաշարի ու լեզվական հմտությունների
զարգացմանը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա ՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Պատմաաշխարհագրական ակնարկ
Պետական կառավարման համակարգը
Քաղաքական համակարգը և ազդեցիկ կուսակցությունները
Աշխարհիկության խնդիրը Թուրքիայում, աշխարհիկություն-իսլամ հակադրությունը
Թուրքիայում արդի ազգայնականության դրսևորումներն ու
առանձնահատկությունները
Բանակի դերը Թուրքիայում ԱԶԿ-ի իշխանության շրջանում
Պաշտպանական համակարգը և անվտանգության մարմինները
Թուրքիայի արդի արտաքին քաղաքական հիմնախնդիրները
Թուրքական գոլիզմ և եվրասիականություն. հասկացությունը և դրսևորումը
Նեո-օսմանականություն և նեոպանթյուրքիզմ
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29. Քրդական խնդիրը Թուրքիայում
30. Ազգային-կրոնական փոքրամասնությունները Թուրքիայում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
1. 1201/Բ52

ԱՊՀ մասնակից պետությունների
արտաքին քաղաքականությունը-4
կրեդիտ

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար
6. 7-րդ
7. առանց ընթացիկ քննության դասընթաց
կիսամյակ՝աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին հիմնարար ներկայացնել հետխորհրդային տարածքում տեղի ունեցող
ռազմաքաղաքական և տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացները,
 նպաստել այդ ինտեգրացիոն գործընթացների առանձնահատկությունների
վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերմանը
 վերլուծել ինտեգրացիոն գործընթացները խոչընդոտող գործոնները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ծանոթանալ հետխորհրդային տարածքում ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացներին,
2. ծանոթանալ հետխորհրդային տարածքի պետությունների վարած արտաքին
քաղաքականությանը,
3. ձեռք կբերել համապարփակ գիտելիքներ հետխորհրդային տարածքում ձևավորված
միջազգային տարածաշրջանային կազմակերպությունների և նրանց գործունեության
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առանձնահատկությունների վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ունենալ
հետխորհրդային
տարածքի
ռազմաքաղաքական
և
գործընթացները համակողմանի ներկայացնելու հմտություններ,
2. սեփական կարծիք ձևավորել և վերլուծություններ կատարել,
3. ստացած գիտելիքները կիրառել մասնագիտական գործունեությունում

տնտեսական

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Թվարկել մեծ և ռեգիոնալ տերությունների քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներն
ու ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները,
Ա5. Ներկայացնել հայ դիվանագիտության առանձնահատկությունները, ձեռքբերումներն ու
ձախողումները` պատմական տարբեր փուլերում` պետականության առկայության և
բացակայության պայմաններում:
Բ3. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
Բ4.Կատարել

արտաքին

քաղաքական

զարգացումների

պատճառահետևանքային

վերլուծություն:
Գ1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները
և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ3. Գնահատել առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություն
2.Մասնագիտական նյութի քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է: Հաշվի է առնվում պատասխանի վերլուծական հիմնավորվածությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անկախ պետությունների համագործակցություն
2. Տարածաշրջանային կազմակերպությունների ձևավորումը ԱՊՀ տարածքում
3. Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպությունը
4. Հետխորհրդային տարածքի տնտեսական ինտեգրացիան կազմակերպությունները
5. ԱՊՀ պետությունները արտատարածաշրջանային պետություների հետ
համագործակցոթյան համակարգում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Косов
Ю.
В.,
Торопыгин
А.В.,
Содружество
Незовисимиых
Государств:Институты,интеграционные процессы, конфликты и парламентская
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дипломатия, изд. 2-е, доп.- Москва:Аспект Прес, 2009-256 с.
2. Жильцов С.С., Воробьев В.П., Шутов А. Д., Эволюция политики России на
постсоветском простстранстве. Учебное пособие.- Москва:Восток-Запад-2010.-168 с.
3. Довган Е.Ф., Розанов А.А., Организация Договора околлективной безопасности (20022009гг.)-Минск:Ковчег, 2010.-140 с.
4. Пивовар Е.И., Постсовтское пространство: аьлтернативы интеграции.Исторический
очерк, изд. 2-е, испр и доп.-СПб.:Алетейя, 2010.-400 с.
5. Халевинская Е. Д., Интеграция, сотрудничество и развитие на постсоветском
пространстве, Москва, Магистр:ИНФРА-М,2012-200 с.

1. 1201/ Բ52

2. Համաշխարհային
3. 4 ECTS կրեդիտ
քաղաքականության ոչ պետական
դերակատարները
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար
6. 7-րդ կիսամյակ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննության դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության դերակատարների տեսակներն ու գործառույթները, դրանց պատմական նախատիպերը
 բացահայտել արդի միջազգային հարաբերությունների և գլոբալ քաղաքականության
այն միտումները, որոնք նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում ոչ պետական
դերակատարների թվի և ազդեցության աճի համար
 համեմատական հեռանկարում ծանոթացնել դերակատարների փոխգործակցության
առանձնահատկություններին համաշխարհային զարգացումների հարթության մեջ
 լուսաբանել համաշխարհային քաղաքականության դերակատարների ազդեցությունը
միջազգային գործընթացների վրա
 պարզել ոչ պետական դերակատարների փոխհարաբերությունները և փոխազդեցությունը պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ
 բացահայտել ոչ պետական դերակատարների իրավունքները, պարտականությունները և հնարավոր գործառույթները միջազգային իրավունքի շրջանակներում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
համաշխարհային
քաղաքականության
դերակատարների
տեսակների,
դրանց
առանձնահատկությունների և պատմական նախատիպերի մասին, ոչ պետական
դերակատարների համաշխարհային նշանակության, միջազգային գործառույթների,
պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների և համաշխարհային թատերաբեմում
գործող այլ խմբերի հետ փոխազդեցության առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
խորությամբ պատկերացում կազմել ներկայիս աշխարհակարգում ոչ պետական դերակատարների ազդեցության ուժեղացման հիմնական գործոնների մասին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
բացատրել և ներկայացնել համաշխարհային դերակատարների էությունը, գործառույթները
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միջազգային հարաբերությունների տարբեր մակարդակներում, վերլուծել համաշխարհային
քաղաքականության դերակատարների ազդեցությունը միջազգային գործընթացների վրա,
միջազգային
իրավունքի
շրջանակներում
դրանց
գործունեությունը,
փոխհարաբերությունները այլ դերակատարների հետ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
համաշխարհային քաղաքականության ուսումնասիրություններում առավել լայն և
ներառական
վերլուծական
մոտեցումների
կիրառում՝
համադրելով
բոլոր
այն
դերակատարների և գործոնների ազդեցությունը և փոխազդեցությունը, որոնց միջոցով և
մասնակցությամբ ձևավորվում և իրականացվում են համաշխարհային կառավարման արդի
գործընթացները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները
և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ5.

Օգտվել

մասնագիտական

աղբյուրներից:Պատրաստել

գրականությունից

եզրակացություն`

և

տեղեկատվության

համեմատելով

ու

տարատեսակ
համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն են տեսանյութերի և PowerPoint ներկայացումների
ցուցադրմամբ՝ ուղղված դասընթացի վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը,
ուսանողների մոտ վերլուծական ունակությունների զարգացմանըֈ
2. Թեմատիկ գրականության ընթերցում, աղբյուրների ուսումնասիրություն վերլուծություն
և քննարկում.
Յուրաքանչյուր դասընթացից առաջ ուսանողներին կներկայացվի
դասընթացի թեման, դրա հիմնական նկարագիրըֈ Ուսանողները պարտավոր են մինչ
համապատասխան դասախոսությունը ծանոթանալ գրականությանը, ուսումնասիրել
թեմայի վերաբերյալ էլեկտրոնային աղբյուրները և դասախոսության ընթացքում
պատրաստ լինեն քննարկումների, բանավեճերի, դասախոսի կողմից առաջարկվող
տեսական առաջադրանքներին համապատասխան լուծումներ առաջարկելուֈ
3. Սիմուլյացիոն խաղեր.

Դասընթացի գործնական մասը կապահովվի սիմուլյացիոն
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խաղերի միջոցովֈ Ուսանողներին նախապես կներկայացվի որևէ միջազգային ճգնաժամի
երևակայական սցենար, որը իր հիմնական բնորոշիչներով մոտ կլինի ներկայումս
միջազգային ասպարեզում ընթացող որևէ հակամարտության կամ ճգնաժամի, որին
ներգրավված են տարբեր տարածաշրջանային և գլոբալ պետական և ոչ պետական
դերակատարներֈ Ուսանողները կբաժանվեն 3-4 խմբերի, յուրաքանչյուրը խումբը
կստանձնի որևէ միջազգային դերակատարի դերըֈ Կառաջարկվի տարբեր վերլուծական
մեթոդների միջոցով ներկայացնել համապատասխան դերակատարի կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ քաղաքականությունը ճգնաժամի հաղթահարման և սեփական շահերի
և նպատակների առաջմղման համարֈ Խմբերի անդամները միասին կաշխատեն սցենարի
շուրջ որոշումների մշակման վրա, որից հետո խմբի պատասխանատուն դասաժամի
ընթացքում կներկայացնի արդյունքներըֈ Բոլոր ներկայացումները պետք է պարտադիր
կերպով ուղեկցվեն PowerPoint նյութերովֈ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4. Եզրափակիչ քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է: Հաշվի է առնվում պատասխանի վերլուծական հիմնավորվածությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Համաշխարհային քաղաքականության ոչ-պետական դերակատարները (տեսակները,
պատմական նախատիպերը, հարաբերությունները պետությունների և միջազգային
կազմակերպությունների հետ)
2. Ոչ-պետական դերակատարների վերլուծությունը միջազգային իրավունքի տեսության
հարացույցերի կողմից
3. Ոչ-պետական դերակատարների վերլուծության համակարգային մոտեցումը
4. Ոչ-պետական դերակատարները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից
5. Ոչ-կառավարական կազմակերպությունների դերը համաշխարհային
քաղաքականությունում
6. Անհատը, որպես համաշխարհային քաղաքականության ոչ-պետական դերակատար
7. Համաշխարհային քաղաքականության կորպորատիվ դերակատարները
8. Գլոբալ մեդիան՝ որպես համաշխարհային քաղաքականության ոչ պետական
դերակատար
9. Ցանցային խմբավորումների ազդեցությունը ինտերնետի ոլորտում համաշխարհային
քաղաքականության վրա
10. Ցանցային շարժումների (Wikileaks, Anonymous) դերակատարումը համաշխարհային
քաղաքականությունում
11. Ընդդիմության ինստիտուտների դերակատարումը համաշխարհային
քաղաքականությունում
12. Ընդդիմության տեսակները և գործառույթները համաշխարհային քաղաքականությունում
13. Գլոբալ ֆինանսական համակարգը համաշխարհային քաղաքականությունում
14. Բանկերը և օֆշորները որպես համաշխարհային քաղաքականության ոչ պետական
դերակատարներ
15. Օֆշորային գոտիների հնարավոր կանոնակարգումը
16. Ուղեղային կենտրոնների դերակատարումը համաշխարհային քաղաքականությունում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Armed Non-State Actors: Current Trends & Future Challenges, DCAF & Geneva Call, DCAF
Horizon 2015 Working Paper No. 5, Geneva 2015
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2. Banks A. M., The Growing Impact of Non-State Actors on the International and European
Legal Systems. College of William & Mary Law School. Faculty Publications 2003
3. Clapham A., Human Rights Obligations of Non-State Actors. Oxford University Press, 2010
4. Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry,
International Security, Vol. 26, No. 3, Winter 2001/2002
5. Dapne Josselin, William Walace. Non-state Actors in World Politics. Palgrave Publishers
Ltd 2001.
6. Filiz Coban, The Role of the Media in International Relations: From the CNN Effect to the
Al –Jazeere Effect, Journal of International Relations and Foreign Policy, December 2016,
Vol. 4, No. 2, pp. 45-61
7. Governance in a Globalizing World, edited by Joseph S. Nye Jr., John D. Donahue,
Brookings Institution Press, Washington, D.C.2000
8. John Bayils and Steve Smith, The Globalization of World Politics, Second Edition, Oxford
University Press 2001
9. Joseph S. Nye Jr. David A. Welch, Understanding Global Conflict & Cooperation: Intro to
Theory & History, Ninth Edition, Pearson Education Limited, 2014
10. Joseph S. Nye, Jr. and Robert O. Keohane, Transnational Relations and World Politics: An
Introduction, International Organization, Vol. 25, No. 3, University of Wisconsin Press
1971, pp. 329-349
11. NGO Accountability. Politics, Principles and Innovations, Edited by Lisa Jordan and Peter
van Tuijl, Sterling, VA, London 2006
12. NGO Diplomacy. The Influence of Nongovernmental Organizations in International
Environmental Negotiations, edited by Michele M. Betsill and Elisabeth Corell, The MIT
Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2008
13. Piers Robinson, The CNN Effect, the myth of news, foreign policy and intervention, London
and New York, Taylor & Francis 2005
14. The Status of Non-State Actors under the International Rule of Law: A Search for Global
Justice, Mohammad H. Zarei, Azar Safari,
15. Thomas G. Weiss, D. Conor Seyle, Kelsey Coolidge. The Rise of Non-State Actors in Global
Governance: Opportunities and Limitations. New York, 2013
16. Thomas G. Weiss, Tatiana Carayannis, and Richard Jolly, The ―Third‖ United Nations,
Global Governance 15 (2009), 123–142
17. Tracey German & Emmanuel Karagiannis, The Ukrainian crisis: sub-state and non-state
actors, Southeast European and Black Sea Studies, Defence Studies Department, King's
College London, 2016 Taylor & Francis
18. М. Лебедева. Мировая политика в 21-м веке: акторы, процессы и проблемы. М.:
МГИМО, 2009.
19. М. Лебедева. Негосударственные участники мировой политики. М., 2013.
20. Негосударственные участники мировой политики. М.: Аспект пресс, 2013.
21. П. Циганков. Негосударственные участники мировой политики. М., 2013
1. 1201/ Բ 53 2. Արաբական պետությունների
3. ECTS 4 կրեդիտ
արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար
6. 8-րդ կիսամյակ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննության դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանող միջազգայնագետին ծանոթացնել արաբական տարածաշրջանում առկա
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քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական հիմնախնդիրներին
Ուսանողին
ներկայացնել
արաբական
տարածաշրջանում
տեղի
ունեցող
ինտեգրացիոն գործընթացները, այդ համատեքստում ակտիվություն դրսևորող
պետությունների ու կազմակերպությունների նպատակներն ու խնդիրները
Ուսանողներին
պարզաբանել
արաբական
տարածաշրջանում
նկատվող
ինտեգրացիոն գործընթացներում առկա զարգացումների ընդհանուր դինամիկան ու
հնարավոր միտումները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Պատկերացում կունենա արաբական տարածաշրջանում նկատվող հիմնական
ինտեգրացիոն գործընթացների բնույթին
2. Նկարագրել այդ գործընթացներում ներգրավված պետությունների ու կառույցների
նպատակները
3. Վերհանել արաբական աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացներում առկա
հիմնախնդիրներն ու սահմանել դրանց զարգացման հետագա ուղենիշները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Արաբական աշխարհում առկա գործընթացներում համեմատել, համադրել կամ
հակադրել տարածաշրջանային և հզոր պետությունների ռազմավարությունը
2. Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական
հմտությոնները գործնական և մասնագիտական հարթակում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. Ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն գնահատելու համար առկա
խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
4. Կարող է սահմանել և բնորոշել տարածաշրջանային գործընթացների դինամիկան,
ներկայացնել դրանցում առկա միտումները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները
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և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ5.

Օգտվել

մասնագիտական

աղբյուրներից:Պատրաստել

գրականությունից

եզրակացություն`

և

տեղեկատվության

համեմատելով

ու

տարատեսակ
համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Կոնտետն անալիզ, համեմատական վերլուծություն
5. դասախոսություններ, այդ թվում `երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
6. սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Հաշվի է առնվում պատասխանի վերլուծական հիմնավորվածությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
1. Առաջին և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմներում արաբական երկրների
ունեցած դերակատարությունը,
2. Արաբական
երկրների
պայքարը
մեծ
տերությունների
գաղութային
քաղաքականության դեմ,
3. Արաբական երկրներն անկախության հռչակումից հետո,
4. Արաբաիսրայելյան հակամարտության տարբեր փուլերը,
5. Տարածքային վեճերը պաղեստինյան տարածաշրջանում,
6. Եգիպտոսի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները,
7. Սիրիայի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները,
8. Հորդանանի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները,
9. Իրաքի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները,
10. Լիբանանի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները,
11. Իսրայել պետության քաղաքականությունը մերձավորարևելյան տարածաշրջանում,
12. Արաբական թերակղզին տարածաշրջանային զարգացումների և համաշխարհային
քաղաքականության համատեքստում,
13. Սաուդյան Արաբիայի արտաքին քաղաքականությունը և նավթի գործոնը,
14. Ծոցի արաբական երկրների արտաքին քաղաքականությունը (ԱՄԷ, Քուվեյթ,
Բահրեյն) տարածաշրջանի ինտեգրացիոն գործընթացներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966
2. История Востока: Восток в новое время, под ред. Рыбакова Р.Б., том 4, книга 1, Москва
2005
3. Peter Mansfield, A History of the Middle East. Penguin, New York
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4. Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Արաբական երկրների պատմություն, հատոր 3-րդ, Երևան 2003

1. 1201/Բ53

2. Ժամանակակից միջազգային
հակամարտությունների
մասնագիտական վերլուծություն

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար
6. 8-րդ կիսամյակ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննության դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Զարգացնել ուսանողների՝ զամանակակից միջազգային հակամարտությունները վերլուծելու
ընդունակություններն ու գործնական հմտությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել մասնագիտական վերլուծության առանձնահատկությունները
ժամանակակից միջազգային հակամարտությունների հարթությունում:
2. Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից միջազգային հակամարտությունների և
նրանց լուծման մեխանիզմները:
3. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն
ու հետևանքները:
4. Ձևակերպել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
առաջնահերթությունները:
5. Թվարկել մեծ և ռեգիոնալ տերությունների քաղաքականության արդի
հիմնախնդիրներն ու ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին
քաղաքականության առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծել ժամանակակից միջազգային հակամարտությունների շրջանակներում
առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել ներազդող գործոններն ու չափումները,
պատճառներն ու հետևանքները:
2. Կատարել արտաքին քաղաքական զարգացումների պատճառահետևանքային
վերլուծություն:
3. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
4. Համեմատել, համադրել ու հակադրել ժամանակակից համաշխարհային ուժային
կենտրոնների ռազմավարությունը:
5. Վերլուծել ժամանակակից միջազգային հակամարտությունների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ գործընթացների համատեքստում:
6. Բացահայտել արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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1. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:
2. Պատրաստել եզրակացություն` համեմատելով ու համակարգելով հակամարտության
կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
3. Պատրաստել ժամանակակից միջազգային հակամարտությունների վերաբերյալ
գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքներն ու վարել
գիտական բանավեճեր:
4. Գնահատել առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
5. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և
գրավոր խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված
փաստարկներ ու հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
2.

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

Ա3. Թվարկել մեծ և ռեգիոնալ տերությունների քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներն
ու ներկայացնել հիշյալ տերությունների արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները:
Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա7.Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից հակամարտությունների և նրանց լուծման
մեխանիզմները:
Բ3. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները, պատճառներն ու հետևանքները:
Բ4.Կատարել
արտաքին
քաղաքական
զարգացումների
պատճառահետևանքային
վերլուծություն:
Բ6. Համեմատել, համադրել ու հակադրել ժամանակակից համաշխարհային ուժային
կենտրոնների ռազմավարությունը:
Գ4. Հայերեն և օտար լեզուներով ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր
խոսքը, ցուցաբերելով հաղորդակցվելու, ինչպես նաև հիմնավորված փաստարկներ ու
հակափաստարկներ բերելու կարողություն:
Գ5. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:Պատրաստել

եզրակացություն`

համեմատելով

ու

համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, այդ թվում `երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի առաջադրմամբ:
3. ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Հաշվի է առնվում պատասխանի վերլուծական հիմնավորվածությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Ժամանակակից միջազգային հակամարտությունների դասակարգումն ու
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առանձնահատկությունները:


Հակամարտությունների կառուցվածքը` ըստ առանձնահատկությունների:



Ժամանակակից միջազգային հակամարտությունների մասնագիտական
վերլուծության մեթոդաբանություն:



Ժամանակակից միջազգային հակամարտությունների մասնագիտական
վերլուծության կիրառական հմտություններ:
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2. Տեղեկատվական
պատերազմներ և
դիվանագիտություն

3.4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար
6. 9-րդ կիսամյակ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ապագա դիվանագետներին տեղեկատվական
պատերազմների դերը արդի միջազգային հարաբերություններում, ծանոթացնել
հաղորդակցության ձևերին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման համընթաց,
ուսուցանել տեղետվական պատերազմների իրականացման ձևերը իրանաամերիկյան, հայադրբեջանական, իրաքյան, եգիպտական, թունիսյան, լիբիաական, սիրիական և այլ
օրինակներով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել «տեղեկատվական պատերազմ» «տեղեկատվական անվտանգություն»
եզրույթները,
տեղեկատվական
առանձնահատկությունները

2. Ներկայացնել

տեղեկատվածին

վերահսկողության

միջոցները,

պատերազմների

սպառնալիքները
ինչպես

նաև

դերն

տեսակները,

և

դրանց

ու

նշանակությունը

դրանց

միջազգային
մեր

տարածաշրջանում
3. Ներկայացնել
տեղեկատվական
պատերազմների
իրականացման
մեթոդները,
համեմատել դրանց առանձնահատկությունները և ընդհանրությունները հնագույն
ժամանակներից մինչև մեր օրերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Մասնագիտական, փորձագիտական գրականության ու աղբյուրների ուսումնասիրման
միջոցով
հասկանալ
և
վերլուծել
(հայ-ադրբեջանական,
հայ-թուրքական,
իրանաամերիկյան, ինչպես նաև Խորհրդային Միություն-Արևմուտք հակամարտության և
այլ) տեղեկատվական պատերազմների առանձնահատկությունները,
5. Վերլուծել և մեկնաբանել ժամանակակից տեղեկատվական պատերազմները, վերհանել
դրանց դրսևորման և զարգացման հիմնական միտումները, դրանց թողած ազդեցությունը
ինչպես մեր տարածաշրջանում, այնպես էլ տարածաշրջանից դուրս տեղի ունեցող
միջազգային անցուդարձերում:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կրողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Պատրաստել ակադեմիական գրագիտության անհատական ու խմբային վերլուծական
աշխատանքներ (օրինակ՝ հոդվածներ),
2. Պատրաստել և ներկայացնել թեմատիկ զեկուցումներ,
6. Կատարելագործել ակադեմիական բանավեճի հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1 Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,

Գ1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները
և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ5.

Օգտվել

մասնագիտական

աղբյուրներից:Պատրաստել

գրականությունից

եզրակացություն`

և

տեղեկատվության

համեմատելով

ու

տարատեսակ
համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.






Թեմատիկ գրականության ընթերցումֈ Սահմանված ժամանակացույցով ուսանողները
պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի թեմատիկ հիմնական
գրականությանը՝
սահմանված
թեմաներով
լսարանային
հանդիպումներին
պատրաստվելու համարֈ
Թեմատիկ
զեկուցումների
պատրաստումֈ
Սահմանված հերթականությամբ,
անհատական կամ խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների ժամանակ
ուսանողները պետք է ներկայացնեն դասընթացի թեմաների վերաբերյալ իրենց
դիտարկումները,
Լսարանային
հանդիպումներ,
որոնք
փոխազդունակ
(ինտերակտիվ)
դասախոսությունների և թեմատիկ քննարկումների համակցություն ենֈ Դրանք
ուղղված են դասընթացի հիմնական թեմաների վերաբերյալ գիտելիքների
փոխանցմանն ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ ուսանողների բանավեճային
կարողությունների զարգացմանը, նրանց մոտ ընդհանուր քննադատական
մտածողության զարգացմանըֈ

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
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Գնահատման մեթոդը՝ գրավոր ընթացիկ քննություն, որը հիմնված է հարցատոմսի
տեսական 2 հարցերին ուսանողի ներկայացրած գրավոր պատասխանի վրաֈ
Չափանիշները՝ սեփական բառերով վերաշարադրված՝ հարցատոմսում ներառված
թեմատիկ նյութի բովանդակությունը:
2-րդ ընթացիկ քննություն.

Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր քննություն, որը հիմնված է հարցատոմսի տեսական 2
հարցերին ուսանողի ներկայացրած գրավոր պատասխանի վրաֈ
Չափանիշները՝ սեփական բառերով վերաշարադրված՝ հարցատոմսում ներառված
թեմատիկ նյութի բովանդակությունը:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. «Տեղեկատվական պատերազմներ» հասկացությունը և սահմանումը
2. Տեղեկատվական պատերազմների տեսակները
3. Տեղեկատվական գործողություններն անցյալում
Error! Bookmark not defined.
4. Տեղեկատվական գործոնը 20-րդ դարի միջազգային հարաբերությունների պրակտիկայում
5. Ինֆոգեն (տեղեկատվածին) սպառնալիքները և դրանց միջազգային վերահսկողության
միջոցները
6. Տեղեկատվական գործընթացները և դիվանագիտությունը
7. Տեղեկատվական պատերազմների իրականացման միջոցները
8. ԶԼՄ-ների կիրառումը տեղեկատվական պատերազմներում
9 Տեղեկատվական հակամարտությունը Խորհրդային Միության և Արևմտյան տերությունների
միջև
10. ԱՄՆ-ի տեղեկատվական քաղաքականության սկզբունքները և միջազգային
հասարակական կարծիքի ձևավորումը
11. Չինական փորձը տեղեկատվական պատերազմներում
12. Հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական տեղեկատվական պատերազմներ
13 Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականության հիմնական շեշտադրումները (2016թ.
ապրիլյան քառօրյա պատերազմի օրինակով)
14. Իրանաամերիկյան տեղեկատվական պատերազմները 21-րդ դարում, հակաիրանական
քարոզչությունը և Իրանի միջազգային վարկանիշը
15. Իրաքի, Լիբիայի, Սիրիայի դեմ տեղեկատվական պատերազմների համեմատական
վերլուծությունը:
16. Տեղեկատվական գործողությունները Թունիսում և Եգիպտոսում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2017

7.

Նորավանք ԳԿՀ, www.noravank.am

8.
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2. Քաղաքական որոշումների
3.ECTS կրեդիտ 4
ընդունման գործընթացը
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 16 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար
6. 9-րդ կիսամյակ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննության դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել որոշումների մշակման, ընդունման և իրագործման արդի խնդիրները,
հիմնական գիտական մոտեցումները
 պետական կառավարման գործընթացների կազմակերպման և մեթոդաբանության մեջ
որոշումների գործառույթները
 որոշումների կայացման մոդելները և մեթոդները, դրանց արդյունավետության
գնահատման մոտեցումները, միջավայրի առանձնահատկությունները և այլն
 բանակցությունների ընթացքում որոշումների կայացման հիմնական
առանձնահատկությունները, հնարավոր մոդելները
 ՀՀ պետական կառավարման համակարգում արտաքին քաղաքական որոշումների
կայացման ընթացակարգերը
 Օտարերկրյա պետություններում արտաքին քաղաքական և անվտանգային
որոշումների կայացման ընթացակարգերն ու առանձնահատկությունները
(կդիտարկվեն ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, ՌԴ-ի և Չինաստանի օրինակները, ինչպես նաև
ԵՄ շրջանակներում որոշումների կայացման գործընթացները՝ որպես վերազգային
կառույց)
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
որոշումների դասակարգման, կառուցվածքի, մոդելների, մեթոդների և մեխանիզմների
վերաբերյալ, կայացվող որոշումների որակի և արդյունավետության հիմնական
ցուցանիշների մասին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծել և կիրառել տարբեր մեթոդներ կոնկրետ խնդրին առնչվող որոշման կայացման
համար, հաշվի առնել իրական պայմանները, համեմատել հնարավոր այլընտրանքային
որոշումները, գնահատել հնարավոր ռիսկերը և կանխորոշել հնարավոր արդյունքները և
դրանց հետևանքները, կիրառել որոշումների մշակման, կայացման և գնահատման
մեթոդները բանակցությունների ընթացքում՝ սեփական որոշումների կայացման, ինչպես նաև
մյուս կողմի հնարավոր որոշումների կանխատեսման և հակազդման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
որոշումների հնարավոր այլընտրանքների մշակման և գնահատման մեթոդների
տիրապետում, որոշումների մշակման, կայացման և իրագործման մեթոդների և
տեխնոլոգիաների կիրառում, բանակցությունների ընթացքում որոշումների կայացման
հիմնական մեթոդների և մեխանիզմների օգտագործում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Դասակարգել ու հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները:
Ա8. Ներկայացնել դասընթացի շրջանակներում պահանջվող հիմնական բովանդականյին
նյութերն ու սահմանել հիմնական գաղափարները:
Բ5. Ցուցադրել ստացած ընդհանուր և մասնագիտական` տեսական գիտելիքները
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գործնականում օգտագործելու փորձագիտական հմտություններ,
Գ1. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները
և վարել գիտական բանավեճեր:
Գ5.

Օգտվել

մասնագիտական

աղբյուրներից:Պատրաստել

գրականությունից

եզրակացություն`

և

տեղեկատվության

համեմատելով

ու

տարատեսակ
համակարգելով

հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն են տեսանյութերի և PowerPoint ներկայացումների
ցուցադրմամբ՝ ուղղված դասընթացի վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը,
ուսանողների մոտ վերլուծական ունակությունների զարգացմանըֈ
6. Թեմատիկ գրականության ընթերցում, աղբյուրների ուսումնասիրություն վերլուծություն
և քննարկումֈ
Յուրաքանչյուր դասընթացից առաջ ուսանողներին կներկայացվի
դասընթացի թեման, դրա հիմնական նկարագիրըֈ Ուսանողները պարտավոր են մինչ
համապատասխան դասախոսությունը ծանոթանալ գրականությանը, ուսումնասիրել
տվյալ թեմայի վերաբերյալ էլեկտրոնային աղբյուրները և դասախոսության ընթացքում
պատրաստ լինեն քննարկումների, բանավեճերի, դասախոսի կողմից առաջարկվող
տեսական առաջադրանքներին համապատասխան լուծումներ առաջարկելուֈ
7. Սիմուլյացիոն խաղեր, բանակցությունների վարումֈ Դասընթացի գործնական մասը
կապահովվի սիմուլյացիոն խաղերի և բանակցությունների միջոցովֈ Ուսանողներին
նախապես կներկայացվի որևէ միջազգային ճգնաժամի երևակայական սցենար, որն իր
հիմնական բնորոշիչներով մոտ կլինի ներկայումս միջազգային ասպարեզում ընթացող
որևէ հակամարտության կամ ճգնաժամի, որին ներգրավված են տարբեր
տարածաշրջանային և գլոբալ դերակատարներֈ Ուսանողները կբաժանվեն 3-4 խմբերի,
յուրաքանչյուրը խումբը կստանձնի որևէ միջազգային դերակատարի դերըֈ Կառաջարկվի
դասախոսության ընթացքում ուսումնասիրված որոշումների կայացման մեխանիզմների,
մեթոդների, դրանց այլընտրանքների, հնարավոր արդյունքների և հետևանքների
վերլուծությամբ ներկայացնել համապատասխան դերակատարի կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ քաղաքականությունը ճգնաժամի հաղթահարման և սեփական շահերի
և նպատակների առաջմղման համարֈ Խմբերի անդամները միասին կաշխատեն սցենարի
շուրջ որոշումների մշակման վրա, որից հետո խմբի պատասխանատուն դասաժամի
ընթացքում կներկայացնի արդյունքներըֈ Բոլոր ներկայացումները պետք է պարտադիր
կերպով ուղեկցվեն PowerPoint նյութերովֈ
Մեկ այլ սիմուլիացիոն խաղի ներքո ուսանողները կբաժանվեն խմբերի, որից հետո
յուրաքանչյուր խումբ կստանձնի որևէ երկրի կամ կազմակերպության դերակատարումը․
ՌԴ, ԱՄՆ, Չինաստան, ԵՄ և այլնֈ Կներկայացվի գլոբալ ճգնաժամ, որը պարունակում է
բազմաշերտ անվտանգային ռիսկերը յուրաքանչյուր դերակատարի համարֈ Սցենարը
համադրելի կլինի ներկա գլոբալ գործընթացներում առկա հիմնախնդիրների հետֈ
Խմբերին կառաջարկվի մշակել և ներկայացնել որոշումների կայացման ներքին
ընթացակարգերը, որոնք անհրաժեշտ է անցնել ճգնաժամին համակողմանի լուծում
առաջարկելու համարֈ
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Բանակցությունների միջոցով գործնական պարապմունքի համար ուսանողները
կբաժանվեն խմբերի, ներկայացնելով տարբեր պետությունների կամ կառույցների
բանակցային թիմերֈ Կներկայացվի մեկ ընդհանուր սցենար, որի շուրջ կողմերը պետք է
բանակցեն նախապես պատրաստելով իրենց բանակցային ռազմավարությունըֈ Բուն
բանակցությունների ժամանակ, ուսանողները պետք է կիրառեն որոշումների կայացման
մեթոդների և մեխանիզմների վերաբերյալ դասընթացի արդյունքում ձեռք բերված
գիտելիքները՝ հնթացս կողմնորոշվելու, իրենց նախապես կազմած ռազմավարությունը
գործնականորեն իրականացնելու և անհրաժեշտության դեպքում, նոր ստեղծված
պայմաններին հարմարեցնելու ուղղությամբֈ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Հաշվի է առնվում պատասխանի վերլուծական հիմնավորվածությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-

Որոշումների էությունը, առանձնահատկությունները, դասակարգումը
Որոշումների կայացման գործընթացը և փուլերը
հիմնախնդրի ախտորոշում և ձևակերպում
սահմանափակումների ու չափանիշների սահմանում
այլընտրանքների բացահայտում, գնահատում, ընտրություն և իրագործում
Գիտական մեթոդների և մոտեցումների /համակարգային, ֆունկցիոնալ,
գործընթացային, դինամիկ, քանակական/ կիրառումը որոշումների մշակման
ժամանակ
SWOT վերլուծության կիրառումը ռազմավարական որոշումների կայացման
ժամանակ
Իրավիճակային վերլուծության /ուղեղային գրոհի, սցենարների և այլ եղանակների
կիրառմամբ/ մոտեցումները որոշումների մշակման ժամանակ
Որոշումների ընդունումը անորոշության և ռիսկի պայմաններում
Ռիսկի և անորոշության էությունը, տեսակները, արտաքին միջավայրի
վերլուծությունը
Որոշման մշակման փուլերը ըստ գործընթացների և ըստ կառավարման
գործառույթների
Մոդելավորումը՝ որոշումների ընդունման գործընթացում, մոդելների
տիպաբանությունը և տեսակները /Խաղերի տեսության մոդելը/
Կանխատեսման մեթոդները որոշումների ընդունման գործընթացում
Որոշումների իրագործում, վերահսկողություն, գնահատում
Ղեկավարի դերը որոշումների ընդունման և իրագործման գործընթացում
ղեկավարի հիմնական դերերը որոշումների ընդունման գործընթացում
ղեկավարի մասնագիտական և անձնային հատկանիշների ազդեցությունը
որոշումների որակի վրա
ղեկավարի աշխատանքի կարգը որոշումների մշակման և անձնակազմի
կառավարման գործում
ղեկավարի խառնվածքի և բնավորության հոգեբանական ազդեցությունը որոշումների
ընդունման վրա
հոգեբանական գործոնները որոշման ընդունման և իրականացման գործընթացում
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11. Ռազմավարական որոշումներ, ռազմավարական և մարտավարական կառավարում և
պլանավորում
- Ռազմավարական որոշումների մշակման, կանխատեսման և պլանավորման
մեթոդաբանությունը
- Ռազմավարական որոշումների և ռազմավարական կառավարման էությունը և
առանձնահատկությունները
12. Քաղաքական որոշումների էությունը, ընդունման ու մշակման
առանձնահատկությունը
13. Վարչական որոշումների էությունը և կապը քաղաքականի հետ
14. Հակաճգնաժամային որոշումներ, դրանց առանձնահատկությունները
15. Որոշումների կայացման առանձնահատկությունները բանակցություններում
- բանակցությունների վարման հոգեբանական տեխնոլոգիաներ
16. Քաղաքական և անվտանգային որոշումների կայացման գործընթացի
առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում և միջազգային կառույցներում
- Միացյալ Նահանգներ
- Ռուսաստանի Դաշնություն
- Գերմանիա
- Չինաստան
- Եվրոպական միություն
17. Քաղաքական և անվտանգային որոշումների կայացման գործընթացը Հայաստանի
Հանրապետությունում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ստեփան Ստեփանյան, «Որոշումների ընդունման արդյունավետության գնահատման
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2. «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Հանրային կառավարում

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կառավարման բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2021-2022

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Հեռակա

(041301.02.6)

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կազմակերպվում է՝ համաձայն

ՀՀ

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների ընդունելության կանոնակարգի: «Կառավարում» մասնագիտության
շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է հայոց լեզու և գրականություն, հայոց
4

պատմություն և օտար լեզու առարկաներից կենտրոնացված ընդունելության քննությունների
արդյունքներով: Ընդունելության քննություններին կարող են մասնակցել միջնակարգ և
միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ունեցող դիմորդները:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


Ձևավորել ուսանողների մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների հենքը՝
հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության հիմնարար սկզբունքների և
տեսական բազայի, կառավարման համակարգի կառուցվածքի, գործառնական
առանձնահատկությունների և ինստիտուցիոնալ ընթացակարգների ոլորտներում, ինչպես
նաև ապահովել ուսանողների վերլուծական ունակությունները` կառավարման տարբեր
համակարգերի,

վարչաքաղաքական

առաջնահերթությունների

մշակման

և

կառույցների

գործունեության

գործառույթների

իրականացման

բնագավառներում:


Պատրաստել որակյալ մասնագետներ հանրային և տեղական ինքնակառավարման
ոլորտներում
վարչական
և
կառավարչական
գործառույթների
արդյունավետ
իրականացման համար` հանրային կազմակերպություններում ղեկավար/վարչական
պաշտոններ զբաղեցնելուն համապատասխան մասնագիտական կոմպետենցիաների

4

«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության
(ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ, ՀՀ կառավարության որոշում, (26 ապրիլի
2012թվականի N 597-Ն)
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ձևավորմամբ:


Նպաստել ուսանողների

շրջանում քննադատական

մտածողության,

ինչպես նաև

տեսական և էմպիրիկ գիտելիքների համադրման և կիրառման կարողությունների
ձևավորմանը:


Խթանել ծրագրի շրջանավարտների մասնագիտական զարգացումը և անհրաժեշտ
մասնագիտական

կողմնորոշման

ձևավորումը`

որպես

հանրային

և

տեղական

ինքնակառավարման բնագավառների գլխավոր դերակատարների:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Հասկանալու և ներկայացնելու հանրային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
հիմնարար տեսական մոտեցումները, մեկնաբանելու կառավարման հիմքում ընկած
հայեցակարգային դրույթները, միջգիտակարգային համատեքստում՝ համադրելու
մեթոդաբանական և էմպիրիկ կանխադրույթները, համակարգային զարգացման տեսական
ուղենիշները:
2. Մասնագիտական հենքի վրա տարանջատելու և բացատրելու պետական-քաղաքական
համակարգերի նպատակները, խնդիրները, գործունեության
առանձնահատկությունները,ինստիտուցիոնալ-կազմակերպական բնութագրիչները:
3. Բացատրելու և մեկնաբանելու հանրային կառավարման և հանրային հատվածին
վերաբերող օրենսդրական դրույթները և սահմանադրական նորմերը, իրավական
կարգավորման գործիքները:
4. Հասկանալու և ներկայացնելու արտասահմանյան երկրների հանրային կառավարման
համակարգերի գործառնման հիմնական սկզբունքները և մոտեցումները:
5. Մեկնաբանելու և բացատրելու համընդհանուր բարօրության պետության գործունեության
սկզբունքները, զարգացման ու ձևավորման պատմությունը, սոցիալական
քաղաքականության հիմնական չափումները, քննարկելու ՀՀ-ի՝ որպես սոցիալական
պետության, ձևավորման հիմնախնդիրները և հեռանկարները:
6. Հիմնավորելու թափանցիկության, հաշվետվողականության և վերահսկողության դերը
հանրային կառավարման համակարգում:
7. Բացատրելու մարկետինգի և կորպորատիվ կառավարման մոդելների տեսական և
գործնական կիրառման առանձնահատկությունները հանրային կառավարման
համակարգում:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Քննադատաբար մեկնաբանելու հանրային և պետական կառավարման հայեցակարգային
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մոդելները, կառավարչական հարացույցները, վարչաքաղաքական ռեժիմների հիմքում
ընկած սկզբունքները և նորմերը:
2. Վերլուծելու ՀՀ-ում հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության
օրենսդրությունը, այդ համակարգի կառուցվածքը, ինստիտուտների գործունեությունը և
գործընթացները, հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության հիմքում
ընկած սկզբունքները և մոտեցումները:
3. Գնահատելու սոցիալական-հոգեբանական գործոնների և դերակատարությունը հանրային
կառավարման համակարգում:
4. Վերլուծելու, համադրելու և մեկնաբանելու գլոբալ և տարածաշրջանային գործընթացների
դրսևորման հիմնական միտումները և դրանց հիմքում ընկած սկզբունքները և
մոտեցումները:
5. Հիմնավորելու հասարակայնության հետ կապերի և բանակցային տեխնոլոգիաների դերը
հանրային կառավարման համակարգում:
6. Գնահատելու ժամանակակից տնտեսության մեջ կառավարության դերը, հանրային
հատվածի գործառույթները և ուղենշելու զարգացման ռազմավարություներ կառավարման
ոլորտում:
7. Վերլուծելու քաղաքագիտություն-հանրային կառավարման տեսություն,
քաղաքականություն-կառավարում փոխհարաբերությունների բնույթը և գնահատելու
վերջինիս դերը հանրային կառավարման համակարգում:
8. Մեկնաբանելու և քննելու պետական ծառայության էթիկայի հիմնահարցերը
քաղաքացիական ծառայության և հանրային կառավարման համակարգում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Պահպանելու ակադեմիական էթիկայի նորմերը:
2. Տիրապետելու միջգիտակարգային վերլուծության և համադրման եղանակների:
3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական ծրագրի
նախագիծ:
4. Աշխատելու էլ-կառավարության ծրագրերի իրագործման ոլորտում:
5. Հասկանալու և զարգացնելու կառավարման հմտություններ` ներառյալ
հաղորդակցությունը, մոտիվացիան, խմբային աշխատանքը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
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Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ստուգարքով ավարտվող դասընթացների համար գնահատումը կատարվում է կիսամյակի
ընթացքում սեմինարների մասնակցության և թեմատիկ աշխատանքների արդյունքների հիման
վրա:
Եզրափակիչ քննությամբ ավարտվող դասընթացների համար գնահատումը կատարվում է 5ական միավոր ծավալով երկու գրավոր ընթացիկ քննության և 10 միավոր ծավալով
եզրափակիչ բանավոր քննության հիման վրա: Գրավոր ընթացիկ քննությունները կարող են
անցկացվել նաև թեստերով: Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
Առանց եզրափակիչ քննության դասընթացները գնահատվում են կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների (առաջինը՝
գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր) արդյունքներով, յուրաքանչյուրը 10 միավոր ծավալով:
Գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
Առանց ընթացիկ քննությունների, միայն եզրափակիչ քննությամբ դասընթացներն ավարտվում
են ամբողջ կիսամյակային նյութը ստուգող հանրագումարային բանավոր քննության
գնահատման միջոցով:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Բակալավրիատի ծրագրի շրջանավարտները կարող են անցնել աշխատանքի՝


ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հանրային ծառայության
համակարգում /քաղաքացիական, հատուկ և համայնքային ծառայության պաշտոններ/,



ՀՀ օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններում /հանձնաժողովներ,
ծառայություններ, խորհուրդներ/,



ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների
աշխատակազմերում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Տվյալ կրթական ծրագրի իրականացման համար ԵՊՀ Հանրային կառավարման ամբիոնում
առկա են ուսումնառության բոլոր անհրաժեշտ գիտաուսումնական
նյութերը:Ուսումնառության գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման համար ծրագիրն
ապահովված է նաև համապատասխան դասախոսական կազմով, ովքեր ունեն գիտական
աստիճաններ քաղաքագիտության, պատմագիտության, տնտեսագիտության, սոցիոլոգիայի և
իրավունքի ոլորտներում:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Սույն ծրագիրը մշակելիս` աշխատանքային խումբը նախևառաջ հենվել է Արիզոնայի
պետակական համալսարանում (School of Public Affairs) ASU-YSU Linkage Program in Public
Administration 2003-2006 ծրագրի շրջանակներում ԵՊՀ և Արիզոնայի պետականա
համալսարանի մասնագետների մեթոդական և գիտակրթական համատեղ քննարկումների և
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փորձի փոխանակման արդյունքների վրա, որոնք ադապտացվել են ՀՀ հանրային (պետական)
հատվածի
(կրթական)
պահանջներին
և
չափորոշիչներին:
Կրթական
ծրագրի
միջգիտակարգային բնույթով պայմանավորված` գերակա մեթոդական մոտեցում է որդեգրվել
ապահովել Հանրային կառավարում մասնագիտության հենքում ընկած հիմնական
մասնագիտական մոդուլների համաչափ և ներդաշնակ ներկայացվածությունը: Դրա հետ
մեկտեղ, կրթական ծրագրի` մասնավորապես տեղական ինքնակառավարման բաղադրիչի
պարագայում որպես ծրագրային կողմնորոշիչ է ծառայել բարձրագույն կրթության
միջազգայնացման ԵՄ TEMPUS PICASA ծրագրի մասնակից եվրոապական բուհերի, ինչպես
նաև ՌԴ Պետական կառավարման համալսարան կրթական/ մասնագիտական ծրագրային
առաջնահերթությունները: Որպես ծրագրային չափորաշիչ հիմք է ընդունվել ՀՀ ԿԳՆ
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը ―Կառավարում‖
մասնագիոտության համար:
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«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1 Թվարկելու քաղաքագիտության և հանրային կառավարման Բ1
Քննադատաբար մեկնաբանելու հանրային և պետական
կառավարման հայեցակարգային մոդելները, կառավարչական
հետ
կապված
հիմնական
հասկացություններն
ու
հարացույցները, վարչաքաղաքական ռեժիմների հիմքում ընկած
սահմանումները
և
գիտակցել
նրանց
իմաստն
ու
սկզբունքները և նորմերը:
նշանակությունը:
Ա2 Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու
Բ2
Վերլուծելու ՀՀ-ում հանրային ծառայության և քաղաքացիական
ծառայության օրենսդրությունը, այդ համակարգի կառուցվածքը,
տեքստեր և կատարելու թարգմանություններ:
ինստիտուտների գործունեությունը և գործընթացները,
հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության
հիմքում ընկած սկզբունքները և մոտեցումները:
Ա3 Հասկանալու
Գնահատելու սոցիալական-հոգեբանական գործոնների և
հայոց
պետականության պատմության Բ3
դերակատարությունը հանրային կառավարման համակարգում:
իրադարձությունները,
նորագույն
փիլիսոփայական
ուղղությունների,
բարոյագիտության,
սոցիոլոգիայի,
հոգեբանության, մշակութաբանության, կրոնագիտության և
տնտեսագիտության հասկացություններն ու մասնագիտական
կարևոր եզրույթների սահմանումները:
Ա4

Կիրառելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ,
կատարել վիճակագրական աշխատանքներ, տիրապետելու
արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմական
պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և փրկարարական
աշխատանքներին:

Բ4

Վերլուծելու, համադրելու և մեկնաբանելու գլոբալ և
տարածաշրջանային գործընթացների դրսևորման հիմնական
միտումները և դրանց հիմքում ընկած սկզբունքները և
մոտեցումները:

Ա5

Վերարտադրելու կառավարչական մտքի և հանրային
կառավարման դպրոցների նախկին և ներկա առավել հայտնի
ներկայացուցիչների հիմնական գաղափարները:

Բ5

Ա6

Ընտրելու և մատնանշելու այն իրողությունները, որոնք

Բ6

Հիմնավորելու հասարակայնության հետ կապերի և
բանակցային տեխնոլոգիաների դերը հանրային կառավարման
համակարգում, բացատրելու մարկետինգի և կորպորատիվ
կառավարման մոդելների տեսական և գործնական կիրառման
առանձնահատկությունները:
Գնահատելու ժամանակակից տնտեսության մեջ
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անհրաժեշտ են որոշակի մասնագիտական տեսակետներ
հիմնավորելու համար:
Ա7

Բացատրելու հանրային կառավարման տեսությունների
ձևավորման ու զարգացման օրինաչափությունները:

Բ7

Բ8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Պահպանելու ակադեմիական էթիկայի նորմերը:

Գ4

Գ2

Տիրապետելու միջգիտակարգային վերլուծության և
համադրման եղանակների:

Գ5

Գ3

Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և
կազմելու հետազոտական ծրագրի նախագիծ:
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կառավարության դերը, հանրային հատվածի գործառույթները և
ուղենշելու զարգացման ռազմավարություներ կառավարման
ոլորտում:
Վերլուծելու քաղաքագիտություն-հանրային կառավարման
տեսություն, քաղաքականություն-կառավարում
փոխհարաբերությունների բնույթը և գնահատելու վերջինիս
դերը հանրային կառավարման համակարգում:
Մեկնաբանելու և քննելու պետական ծառայության էթիկայի
հիմնահարցերը քաղաքացիական ծառայության և հանրային
կառավարման համակարգում:
Աշխատելու էլ-կառավարության ծրագրերի իրագործման
ոլորտում:
Հասկանալու և զարգացնելու կառավարման հմտություններ`
ներառյալ հաղորդակցությունը, մոտիվացիան, խմբային
աշխատանքը:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Ռուսերեն-1
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառման հիմունքներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Ռուսերեն-2
Էկոլոգիայի և բնապահպանության
հիմունքներ
Կիրառական վիճակագրություն և
տվյալների հետ աշխատանք
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ
իրավիճ. բնակչ. առաջին բուժօգն.
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից
հայեցակարգեր
Հանրային կառավարման տեսություն-1
Գլոբալ համակարգերի և
գործընթացների հիմունքներ

Մոդուլի
թվանիշը
1401/Բ01
1106/Բ02
1703/Բ03
2301/Բ04
1401/Բ05
1106/Բ06
1703/Բ07

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

0708/Բ08

+

0105/Բ9
1302/Բ10
1901/Բ11

+
+
+

0002/Բ12
1007/Բ13
1005/Բ13
1202/Բ13
1107/Բ13
2101/Բ13
1302/Բ13
2203/Բ13
1301/Բ13
1306/Բ13

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0708/Բ13
1203/Բ14

+

+

+

+
+

1203/Բ15
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Հանրային կառավարման տեսություն-2
Քաղաքականություն և կառավարում
Մենեջմենթ և կառավարում
Պետական ծառայության հիմունքներ
Պետական ծառայության էթիկա
Էլեկտրոնային կառավարություն
ՀՀ պետական և քաղաքական
համակարգեր
Միջազգային կազմակերպություններ
Հանրային կառավարման և
սոց.աշխատանքների հիմունքներ
Հասարակայնության հետ կապեր, PR
Հանրային կառավարման օրենսդր.և
կարգավոր.ՀՀ-ում
Կառավարման սոցիոլոգիա
Կազմակերպությունների տեսություն
Տնտեսության հանրային կառավարում
Քաղաքական տեխնոլոգիաներ
ՀՀ սահմանադրական իրավունք
Պետության և իրավունքի տեսություն
Արտասահմանյան երկրների պետական
կառավարում
Ժողովրդավար.կառավար.տեսութ.և
պրակտիկան
Ապակենտրոնացման տեսություն և
տեղական ինքնակառավարում
Ծրագրերի կառավարում
Հանրային քաղաքականության
վերլուծություն

1203/Բ16
1204/Բ17
1203/Բ18
1203/Բ19
1203/Բ20
1203/Բ21

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

1203/Բ22
1203/Բ23

+
+

1203/Բ24
1204/Բ25

+
+

1203/Բ26
1203/Բ27
1203/Բ28
1203/Բ29
1204/Բ30
1905/Բ31
1901/Բ32

+
+
+
+
+
+
+

1203/Բ33

+

1204/Բ34
+

1203/Բ35

+

2201/Բ36

+
+

1203/Բ37
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Մակրոտարածաշրջանային
ինտեգրացիոն գործընթացներ
Կորպորատիվ կառավարում
Սոցիալական քաղաքականություն
Հանրային հիմնախնդիրների
կարգավորման մեթոդներ
Մարկետինգի հիմունքներ
Վարչարարություն և կառավարչական
գործիքներ
Հետազոտության մեթոդները հանրային
քաղաքականության մեջ
Մասնագիտական թարգմանություն
/անգ./գեր./ֆրանս./-1
Մասնագիտական թարգմանություն
/անգ./գեր./ֆրանս./-2
Մասնագիտական թարգմանություն
/անգ./գեր./ֆրանս./-3
Մասնագիտական թարգամանություն
/անգ./գեր./ֆրանս./-4
Մասնագիտական թարգմանություն
/անգ./գեր./ֆրանս./-5

+

1204/Բ38
1203/Բ39
1203/Բ40

+
+
+

1203/Բ41
1203/Բ42

+
+

1203/Բ43

+
+

1203/Բ44
1603,1604,
1608/Բ45
1603,1604,1
608/Բ46
1603,1604,1
608/Բ47
1603,1604,1
608/Բ48
1603,1604,1
608/Բ49

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Մասնագիտական թարգմանություն
/անգ./գեր./ֆրանս./-6

1603,1604,1
608/50

+

+

Կառավարման հոգեբանություն
Քաղաքական բանակցություններ
Զարգացման
քաղտնտեսություն.ռազմավարական
ծրագրավորումը ՀԿ ոլորտում
Համեմատական քաղաքագիտություն
Կուրսային աշխատանք-1

1203/Բ51
1202/ Բ51

+
+
+

1203/Բ52
1204/Բ52
1203/Բ53

+
+
285

+

Կուրսային աշխատանք-2
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք

1203/Բ54
1203/Բ55
1203/Բ56

+

+
+

+
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+
+

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Պարտադիր դասընթացներ
1.1401/Բ01

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 3. 2 կրեդիտ
1
5. գործ. -10 ժամ
7.ստուգարքային

4. 2.5 ժամ/շաբ.
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 փոփոխություններըֈ
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
6. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
7. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
4. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝
Գ ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և
ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման
օրինաչափությունները,
 Գ պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
2. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
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2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
3. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,
2016:
4. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1.1106/Բ02 2.Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5.դաս.-10 ժամ
6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7.ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝


3.2 կրեդիտ

հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը,



բազմակողմանիորեն

զարգացած,

կենսունակ

ազգային

գիտակցություն

ունեցող

քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`


Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց)
գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ.դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու
որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
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2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
7. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու
հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների
հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1
թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը:
Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը
Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (10801375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
8. 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:
9. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
1. 1703/
Բ03

2. Ռուսերեն – 1

3. 4 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. Գործ. -10 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
● կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
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● մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
● տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
● գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.



ցուցաբերել հաղորդակցման հմտություններ
կազմել մասնագիտական տեքստի ամփոփագիր



կազմել ռեֆերատ մասնագիտական թեմայով



թարգմանել մասնագիտական տեքստը

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունքներ



ինքնուրույն աշխատանք



թիմային աշխատանք



բանավոր ներկայացում



հարց և պատասխան



ստուգողական աշխատանք



ուսուցողական ֆիլմի դիտում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 թեստային առաջադրանք
 բանավոր հարցում
 ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
 Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները:
 Շարահյուսական

կառուցվածքները:

Գիտական

ոճի

ձևաբանական

առանձնահատկությունները:
 Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.




Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
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специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.:
РУДН, 2010.
1. 2301/Բ04

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառման հիմունքներ
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. գործ. -10 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 կրեդիտ

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`

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)ֈ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. Յուրացնելու համակարգչի կառուցվածքն ու նրա աշխատանքի հիմնական սկզբունքներըֈ
Գ2.
Բարձրացնելու
ուսանողի
մասնագիտական
ոլորտի
աշխատանքների
արդյունավետությունը:
Գ3. Պատրաստելու զեկույցներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, ներկայացնելու
հետազոտական
աշխատանքների
արդյունքները,
օգտագործելով
մուլտիմեդիա
տեխնոլոգիաներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ
և ինքնուրույն առաջադրանքներ:
2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են
էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. փոստին:
3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝
հանձնարարված առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով
հնարավոր է ստուգարքը հանձնել առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի
հիման վրաֈ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների
վրաֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքներըֈ
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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, գրաֆիկներֈ
Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

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

1.1401/Բ05
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 2
3.2 կրեդիտ
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. գործ. -10 ժամ
6.2-րդ՝ գարնանային
7.ստուգարքային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկություններըֈ
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
8. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
9. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
10. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
5. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
6. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝
 Գ ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և մշակման
սկզբունքները,
 Գ օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս:
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:
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Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը
գնահատվում է 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
5. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,
2016:
6. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
7. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
8. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990,
1991:
1.1106/Բ06

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

4. 2.5 ժամ/շաբ.
6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 2 կրեդիտ

5. գործ.- 10 ժամ
7.ստուգարքային

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
14. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
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պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ.դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու
որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու
հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը
Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական
պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի
միջազգայնացումը:
Հայ
քաղաքական
կուսակցությունների
առաջացումը
և
հայ
ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան
հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային
Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին:
Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ
Հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
1. 1703/ Բ07

2. Ռուսերեն – 2

3. 4 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5.

գործ. -20 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.


մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան



ոլորտում,
մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում,



մասնագիտական թարգմանություն կատարելու հմտություն,



մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին մասնակցելու ունակություն,



միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց լեզվի
իմացություն

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
5. բանավեճ
6. ստուգողական աշխատանք
7. թեստային աշխատանք
8. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ
 Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի
ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները:
 Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները:
 Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
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3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.
1. 0708/Բ08

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության
3. 2 կրեդիտ
հիմունքներ
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5.դաս. -10 ժամ
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. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
7. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
8. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
9. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
10. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
5. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,
6. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի
հաշվարկման ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
4. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. Մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան
ոլորտում:
Բ3. Մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
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1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային
քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և
օբյեկտը:
 Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի
գոյատեվման հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ:
Էկոհամակարգեր:
 Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ:
 Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի
կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների
պահպանությունը:
 Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու
առողջությունը:
 Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն
ունեցող
փոխկապակցվածությունը:
Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային
մեխանիզմների հիմնական դրութները և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ.
2. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն»,
Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
3. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.
4. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»:
Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան,
2010թ., 311 էջ:

1. 0105/Բ11

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների
3. 2 կրեդիտ
հետ աշխատանք
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. դաս. -5 ժամ, սեմ.-5 ժամ
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6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ3. Մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան
ոլորտում:
Ա4. Մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2.գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանքֈ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Ուսանողին տրվում է 3 հարց նախապես
հանձնարարված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
 Նկարագրական վիճակագրություն:
 Նմուշային եղանակ:
 Գնահատման տեսություն:
 Միջակայքային գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Գասպարյան Կ. Վ., ―Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու‘‘, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
5. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., ―Математическая статистика‘‘, кн. дом ― Либроком‘‘, М.,
2014.
6. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

1302/Բ10
4. 5 ժամ/շաբ.

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

3. 4 կրեդիտ

5. դաս. -10 ժամ, սեմ.-10 ժամ
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6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսումնասիրել
փիլիսոփայական
մշակույթի
առանձնահատկությունները
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

և

ու

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,



տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,



գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,



վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ
իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ2.

առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական
հիմնախնդիրներ,
մշակել հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման
մեթոդներ:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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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:
Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3` Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատ-կությունները: Թեմա 4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5` Աշխարհի
ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7` Հասարակության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը: Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա 9` Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա 10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

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

1.1901/Բ11 2.Իրավունքի հիմունքներ
3.2 կրեդիտ
4.2.5 ժամ/շաբ.
5. դաս. -10 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 մշակույթֈ
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, հիմնադրույթներըֈ
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


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


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 զգացումֈ

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
Գ2. օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ),
Գ3. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը
և իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացումֈ
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,
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 կենսագործումըֈ
 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 իրավունքֈ
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14.Հիմնական գրականության ցանկ.
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:
8. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան
Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
1. 0002/Բ12

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և
արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
առաջին բուժօգնություն

3. 4 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-10 ժամ, գործ. -10 ժամ

6. 1-ին՝աշնանային 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`

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 իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:
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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 վերջնարդյունքները.
1. դասակարգել ԱԻ-ները ըստ ծագումնաբանության, լուսաբանել հնարավոր հետևանքները և
դիմակայման ձևերը,
2. գիտակցել և գնահատել ՀՀ-ում հնարավոր դրսևորվող բնածին, տեխնածին, մարդածին
բնույթի ԱԻ-ների ռիսկը,
3. գործնականում իրականացնել առաջին օգնության հմտություններ, որոնց նպատակն է՝
նվազեցնել մահացությունը աղետի վայրում և հաշմանդամության տոկոսը ու նպաստել
հետագա բուժական գործողությունների արդյունավետությանը:
4. համադրել և վերլուծել ԱԻ-ների հնարավոր հետևանքների վրա ազդող կառավարելի
գործոնները, նպաստել այդ գործոնների կայունության բարձրացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով
(2 հարց,
ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար
մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.
3.

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

5.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Կամընտրական դասընթացներ
1.1302/Բ13

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. դաս. -10 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 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:
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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 վերջնարդյունքները.
Ա3. Հասկանալու հայոց պետականության պատմության իրադարձությունները, նորագույն
փիլիսոփայական ուղղությունների, բարոյագիտության, սոցիոլոգիայի, հոգեբանության,
մշակութաբանության, կրոնագիտության և տնտեսագիտության հասկացություններն ու
մասնագիտական կարևոր եզրույթների սահմանումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում
ըստ առաջադրված հարցաշարի, Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: Բարոյական հարաբերությունների
էությունը:Կրոնական էթիկա:Բիոէթիկա:Քաղաքական էթիկա:Սիրո մետաֆիզիկա:Կյանքի
իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
10. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
11. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
12. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
13. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.

1.
0708/Բ13

2. Բնագիտության ժամանակակից
հայեցակարգեր

4. 2.5 ժամ/շաբ.

5. դաս. -10 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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3. 2 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
4. բացատրելու
բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները,
5. նկարագրելու
մեզ
շրջապատող
աշխարհում
կատարվող
երևույթների
օրինաչափությունները,
6. 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 վերջնարդյունքները.
1. Լուսաբանելու աշխարհահայացքային 3 հիմնական պրոբլեմների՝ Տիեզերքի, կյանքի և
մարդու ծագմանը վերաբերող հայեցակարգերը,
2. պարզաբանելու կենդանի մատերիայի զարգացման օրինաչափությունները,
3. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից, կկարողանա
ինքնուրույն ռեֆերատ գրել, պատրաստել զեկուցում, բանավիճել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, որն անցկացվում է թեստային համակարգով, on line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.




Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները:
Բնագիտության և հումանիտար գիտությունների կապը:
Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները:
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5.

Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Գիտական հեղափոխությունները և
դրանց դերը բնագիտության զարգացման գործում:
Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և ժամանակակից ֆիզիկայի
հիմնադրույթները:
Դասական և ժամանակակից տիեզերագիտության հիմնադրույթները: Դասական և
ժամանակակից քիմիայի հիմնադրույթները:
Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության հիմնադրույթները:
Համընդհանուր նշանակության աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝
Տիեզերքի, կյանքի և մարդու ծագման վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները
բնագիտության ոլորտում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012,
415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс
лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5. Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս., <<Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը>>,
Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ:
1. 1005/Բ13

2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2.5 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 կրեդիտ

5. դաս. -10 ժամ
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,
գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
 ներկայացնել
գործարարության
տեսա-մեթոդական
հենքերը,
ինչպես
նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,
 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ3. Մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան
ոլորտում:
Ա4. Մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ
 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և
դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
 ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝
ինքնուրույն
պարապելու
համար,
հանձնարարվում
է
համապատասխան
գրականություն,
 կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
 այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում է 3 հարց նախապես
հանձնարարված 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:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
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Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և
գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց
բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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.
9. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: ―И.Д.Вильямс‖,2009, 432с.
10. Попков В. П., Евстафьева Е. В. ―Организация предпринимательской деятельности‖.
Схемы и таблицы, СПб., 2007, 352 с.
1. 2101/Բ13

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2.5 ժամ/շաբ.

5. դաս. -10 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

3. 2 կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


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



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



բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



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



գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ4. Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ5.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը և ցուցաբերել գիտելիք և
ունակություններ՝ շարունակելու մասնագիտական կրթությունը մագիստրոսական ծրագրերի
(այդ թվում՝ արտասահմանյան) միջոցով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
6. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
8. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
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կառուցվածքը,

բովանդակությունը,

հիմնական

հասկացությունների

և

կատեգորիաների համակարգըֈ


«Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և
պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքներըֈ



Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն:
Բազմաստվածություն և միաստվածությունֈ 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 առանձնահատկություններըֈ


Բուդդայականության

առաջացումը

և

զարգացումը,

դավանաբանական

և

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:


Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական
և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:



Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և
ոչ ավանդական հարանվանություններ,



Հայոց

եկեղեցու

դավանաբանական

և

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական
և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քրիստոնյա Հայաստանֈ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002ֈ
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
1. 1306/Բ13

2. Հոգեբանության հիմունքներ

4. 2.5 ժամ/ շաբ.

5. դաս. -10 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային
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3. 2 կրեդիտ

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
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 վերջնարդյունքները.
Գ 6. տարբերակել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները, օգտագործել հոգեբանական
գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում և
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալել և տարածել նոր
տեղեկատվությունը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
 պրակտիկ աշխատանքներ,
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 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և
մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական
հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն:
Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ
հրատ. 2010, 204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара:
―Бахрар-М‖, 2002
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf

1. 1107/Բ13

2. Մշակութաբանության

3. 2 կրեդիտ

հիմունքներ
4. 2.5 ժամ/շաբ.

5. դաս. -10 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:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական
ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացներըֈ

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 գործընթացներըֈ

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 վերջնարդյունքները.
Գ1 Պատկերացում կազմել «մշակույթ» հասկացության նկատմամբ ժամանակակից
մոտեցումների
մասին:
Գ2 Հասկանալ գիտության ընդհանուր գործընթացի մշակութային հիմքերը ինչպես նաև
գիտակցելու իր՝ որպես անհատի, հասարակության անդամի մշակութային
դերակատարումը:
Գ3 Պատկերացում կազմելու համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական
զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Գ4 Հասկանալու ժամանակակից մշակութային գործընթացների
առաձնահատկություններըֈ
Գ5 Իր մասնագիտական ոլորտի զարգացման հետ կապված գործընթացները տեղավորելու
մշակութային ու սոցիալական ավելի լայն համատեքստում:
Գ6 Ճանաչելու և իրարից զանազանե համաշախարհային մշակութային գործընթացի
պատմական և լոկալ դրսևորումներըֈ
Գ7 Մեկնաբանելու մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացներըֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
Մշակութային գործընթացներ:
Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ
հասկացությունները:
Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն»
կատեգորիաների համատեքստում:
Մշակույթը և գենդերը:
Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
Մշակույթը և լեզուն:
«Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացություններըֈ
Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:

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

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

2001.
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2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.

5. դաս. -10 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
առանձնահատկություններին:

և

սոցիոլոգիական

աշխարհայացքի

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
6. ներկայացնելու
գիտությունների

սոցիոլոգիայի`

որպես

համակարգում

աշխարհայացքային

և

էթիկական

գիտության

սոցիոլոգիայի

տեղն

կայացման
ու

առանձնահատկությունները,
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նախադրյալները,

դերը,

սոցիոլոգիայի

ուսումնասիրության

առարկան,
7. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես
նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու
հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ,
8. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. օգտվելով

սոցիոլոգիական

հասկացութային

գործիքակազմից`

մեկնաբանելու

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Սահմանել ըստ տվյալ բակալավրի կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ
ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված
գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բ անավոր ստուգման հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
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.
9.

Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ

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

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
5. Гидденс Э. ―Социология‖// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
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. Штомпка П. ―Социология. Анализ современного общества‖ М.: Логос, 2005, 664 с.
8. Macionis J.J. ―Sociology‖// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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1. 1007/Բ13 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
3. 2 կրեդիտ
4. 2.5 ժամ/շաբ.
5. դաս. -10 ժամ
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 վերջնարդյունքները.
Ա2.Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսագիտության կարևորագույն
սահմանումների, հասկացությունների, տնտեսական մեխանիզմների գործողության
առանձնահատկությունների իմացություն և որոշակի բնագավառում դրանք օգտագործելու
կարողություն, արտադրողի տնտեսական գործունեությանն ու սպառողի վարքին առնչվող
հիմնական հասկացությունների իմացություն, մասնագիտական առանձին ոլորտներում
տնտեսագիտական
մտածողության
ու
տնտեսական
որոշակի
գործունեության
իրականացման ունակության ձևավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել
կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և
պարզաբանում,
. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել
կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում է 3 հարց նախապես
հանձնարարված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:

317

4. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման
խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և
հասարակական ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն,
1999:
2.

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

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

1.

2. Տրամաբանության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

1301/Բ13
4. 2.5 ժամ/շաբ.

5. դաս. -10 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

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:



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
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ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը,
ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների
հիմնավորվածությունը,
6. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը

գիտատեսական

և

գործնական

ուսումնասիրությունների

ժամանակ,
5. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,
6. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:

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 վերջնարդյունքները.
Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն
հայթայթելու և վերամշակելու,
Գ2. վերլուծելու արդի խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար առկա և
անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու հնարավորությունները, Գ3.պատրաստելու զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Տրամաբանության



սկզբունքը: Միտք և լեզու:
Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության
տեսակները:
Տրամաբանական գործողություններ
հասկացությունների
հետ:
Հասկացության

առարկան

ծավալի

և

նշանակությունը:

բաժանման

էությունը,

Բազմատրամաբանության

տեսակներն

ու

կանոնները:

Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման էությունը

319

տեսակներն ու կանոնները:


Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց
տեսակները:

Տրամաբանական

մտածողության

հիմնական

օրենքները.

որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության
պահանջները: Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները.
պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие.
М.,2005.
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. 1202/Բ13

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 2.5 ժամ/շաբ.

5. դաս. -10 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

3. 2 կրեդիտ

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


ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,



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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ2. Մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և
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գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
5. Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության
օբյեկտը և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունըֈ Թեմա 2՝ Քաղաքական
իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունըֈ Թեմա 3՝ Հասարակության
քաղաքական համակարգըֈ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր
ինստիտուտֈ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգերֈ 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¦).
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ

1.
1203/Բ14

2. Հանրային կառավարման տեսություն (1)

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3., սեմ.-2

6. 1-ին կիսամյակ/աշնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել կառավարչական

մտքի

321

պատմությունը,

հանրային

կառավարման

տեսության զարգացման հիմնական փուլերը և գիտական դպրոցները,


ուսանողին ծանոթացնել հանրային կառավարման տեսություններին և մոդելներին,
արդի գործընթացներին և զարգացման միտումներին:

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ընկալելու հանրային կառավարման մասնագիտական բառապաշարը, հասկացութային
ապարատը,



մեկնաբանելու հանրային կառավարման տեսության հիմնական ուղղությունները,



տեսության

հիմնադրույթների

դիրքերից

վերլուծելու

հանրային

կառավարման

համակարգի կայացման արդի խնդիրները ՀՀ-ում, առաջարկել նոր մոտեցումներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել հանրային կառավարման արդի հարցադրումները սեփական դիտանկյունից,



գործնական հարթակում տարանջատել և դասակարգել հանրային կառավարման
գործառույթները, ինստիտուտներն ու սուբյեկտները,



թվարկելու այն քայլերի հաջորդականությունը, որով պետք է պլանավորվի և
գնահատվի հանրային կառավարման համակարգի արդյունավետությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կիրառելու
տեսական
գիտելիքներ
կառավարման
հմտությունների և կարողությունների ձևավորման համար:

ոլորտին

անհրաժեշտ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1.Թվարկելու քաղաքագիտության և հանրային կառավարման հետ կապված հիմնական
հասկացություններն ու սահմանումները և գիտակցել նրանց իմաստն ու նշանակությունը:
2.Ա5. Վերարտադրելու կառավարչական մտքի և հանրային կառավարման դպրոցների
նախկին և ներկա առավել հայտնի ներկայացուցիչների հիմնական գաղափարները:
3.Ա7.Բացատրելու հանրային կառավարման տեսությունների ձևավորման և զարգացման
օրինաչափությունները:
4.Բ1. Քննադատաբար մեկնաբանել հանրային և պետական կառավարման հայեցակարգային
մոդելները, կառավարչական հարացույցները, վարչաքաղաքական ռեժիմների հիմքում ընկած
սկզբունքները և նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար-պարապմունք
3. Քննարկումներ
4. Ինքնուրույն վերլուծական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է թեսթային տարբերակով, որտեղ ուսանողն ունի թե՛
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համապատասխան տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն, թե՛ վերլուծական գրավոր
ներկայացնելու տեսակետ թեսթում տեղ գտած հարցերի վերաբերյալ՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով. յուրաքանչյուր հարց ունի, իր բարդությունից ելնելով, համարժեք միավոր.
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է թեսթային տարբերակով, որտեղ ուսանողն ունի թե՛
համապատասխան տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն, թե՛ վերլուծական գրավոր
ներկայացնելու տեսակետ թեսթում տեղ գտած հարցերի վերաբերյալ՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով. յուրաքանչյուր հարց ունի, իր բարդությունից ելնելով, համարժեք միավոր.
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կառավարման գիտության անհրաժեշտությունը, զարգացման փուլերը:
Կառավարման սկզբունքներն ու մակարդակները: Թեմա 2. Հանրային կառավարման ծագումն
ու էությունը: Հանրային կառավարումը որպես միջգիտակարգային գիտություն: Թեմա 3.
Համակարգային մոտեցումը կառավարման տեսության մեջ: Իրավիճակային մոտեցումը
կառավարման տեսության մեջ: Թեմա 4. Հանրային կառավարման ամերիկյան, ֆրանսիական և
գերմանական դպրոցները: Թեմա 5. Գիտական կառավարման դպրոց. Թեյլորիզմ: Հոտորնյան
հետազոտությունները: Թեմա 6. «Մարդկային հարաբերությունների» դպրոց. Է.Մեյո: Թեմա 7.
Հանրային կառավարման տեսության վարչական դպրոցը. Ա.Ֆայոլ: Թեմա 8. Մոտիվացիոն
տեսություններ: Ա.Մասլոուի մոտիվացիոն տեսությունը և «պահանջմունքների հիերարխիկ
բուրգը»: Թեմա 9. Կառավարման «հիգենիկ» տեսություն. Ֆ.Հերցբերգ: Մոտիվացիոն «X» և «Y»
տեսությունը. Դ.Մաքգրեգոր: Մոտիվացիոն «Z» տեսությունը. Ու.Օուկի: Սպասելիքների և
արդարացիության տեսություն: Թեմա 10. Հանրային կառավարման տեսության
վարքաբանական դպրոց. Ֆ.Սկիններ: Վարքաբանական տեսությունը կառավարման և
քաղաքական գիտություններում. Դ.Իսթոն: Թեմա 11. Լիդերության հիմնական գործոնները:
Լիդերության ոճերը: Լիդերության գործառույթները: Լիդերության պարտականությունները:
Թեմա 12. Բյուրոկրատիայի տեսություն: «Բյուրոկրատիա» հասկացության սահմանումները
հանրային կառավարման տեսությունում: Դասական բյուրոկրատիայի տեսություն. Մ.Վեբեր:
Բյուրոկրատիայի վեստմինստրյան մոդելն ու դրա առանձնահատկությունները: Թեմա 13.
Կառավարում և քաղաքականություն երկատումը, դրանց փոխհարաբերությունների խնդիրն
ըստ Վ.Վիլսոնի և Ֆ.Գուդնաուի: Քաղաքականության ռացիոնալ հայեցակարգը. Մ.Օուկշոտ:
Թեմա 14. Կառավարման սինթետիկ (համադրության) տեսություն. Լ.Ուրվիկ, Լ.Գուլիք: Թեմա
15. Հանրային կառավարման համակարգը ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Мескон Майкл Х., Альберт Майкл, Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-у изд.: Пер. с
англ.-М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2007

2.

Теория управления: Учебник /Под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвицкого,

3.

-2-ое исд. доп., М.: Финансы и статистика, 2005
Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, «FrancoAngeli», Milano (Italy), 2008. Cap. 4 La
teoria della crescita della personalità

4.

Definition of Basic Concepts and Terminologies in Governance and Public Administration,
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/Fifth session/, UN, Economic and Social Council, N.Y., 2006
5.

Holzer M., Public Administration: An Introduction, Second ed., New York, 2016

1. 1203/Բ15

2. Գլոբալ համակարգերի և
գործընթացների հիմունքներ

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել և այնուհետ նրանց մոտ առավել խորը իմացություն ձևավորել
գլոբալ համակարգերի և գործընթացների էության ու բովանդակության մասին,
 ուսանողների մոտ ձևավորել միջազգային գործընթացները բազմամակարդակ
վերլուծության ենթարկելու մոտեցում և հնարավորություն,
 Ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական գիտելիքով պրակտիկ իրավիճակ, իրողություն
կամ համակարգ բացատրելու կարողություն:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ներկայացնելու միջազգային հարաբերությունների կանոնիկ հիմնական
տեսությունների՝ ռեալիզմի, լիբերալիզմի, մարքսիզմի և կոնստրուկտիվիզմի
հիմնադրույթները միջազգային հարաբերությունների բնույթի, դերակատարների, շարժիչ
ուժերի և այլ կարևոր կատեգորիաների մասին,
 ի ցույց դնելու հիմնավոր գիտելիքներ գլոբալ/միջազգային համակարգերի էության,
դրանց փոխակերպումների, կառուցվածքի, միջազգային հարաբերությունների
դերակատարների էության, դերերի, հնարավորությունների, գլոբալ/միջազգային
գործընթացներում անհատի դերակատարության վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

միջազգային հարաբերությունների եռամակարդակ վերլուծության մոտեցմամբ
մեկնաբանելու միջազգային իրավիճակ, իրողություն կամ կառույց,

միջազգային հարաբերությունների հարացույցերի հիմնադրույթների կիրառմամբ
բացատրելու միջազգային իրավիճակ, իրողություն կամ կառույց,

մակերեսորեն մոդելավորելու արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման
գործընթացները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


տեսականորեն, վերացարկված մտածելու որոշ հնարավորություններ ունենալ,
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 ցանկացած հասարակական երևույթի հետազոտության ժամանակ բազմամակարդակ
վերլուծական մոտեցում ցուցաբերելու հնարավորություն ունենալ,


տեսության հիմնադրույթները արտապատկերելու կոնկրետ իրավիճակի վրա:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Բ4. Վերլուծելու, համադրելու և մեկնաբանելու գլոբալ և տարածաշրջանային
գործընթացների դրսևորման հիմնական միտումները և դրանց հիմքում ընկած սկզբունքները և
մոտեցումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. PowerPoint ներկայացումներով դասախոսություններ, որոնք միտված են մատուցվող նյութը
վիզուալ առումով դյուրին ընկալելի դարձնելուն:
2. Դասագրքային և մասնագիտական տեքստերի և այդ տեքստերի բովանդակության
վերաբերյալ մտորումներ հարուցող հարցերի նախապես տրամադրումից հետո սեմինար
պարապմունքների ժամանակ լսարանային քննարկումներ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով
նյութը յուրացնելու հարցում ծագող դժվարությունների և ուսանողների ձևակերպումների վրա:
3. Տեսության հիմնադրույթների կիրառմամբ իրավիճակ վերլուծելու պրակտիկ փորձերի
իրականացում լսարանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր քննություն է. հարցատոմսը բաղկացած է երկու
հարցից: Առաջին հարցը բովանդակում է միջազգային հարաբերությունների
հարացույցային հիմնադրույթների դիրքերից որևէ իրավիճակ, իրողություն կամ
կառույց բացատրելու, մեկնաբանելու առաջադրանք: Այդ իրավիճակի, իրողության կամ
կառույցի մասին տեքստը տրվում է նախապես՝ քննությունից մի քանի օր առաջ՝ խնդրի
պրակտիկ մասին իրազեկ լինելու համար: Պատասխանը գնահատվում է
առավելագույնը 3 միավոր, գնահատման քայլը 0.5 է: Երկրորդ հարցն առավել կարճ
շարադրանքով պատասխան է ենթադրում. այստեղ առաջադրվում է երկու
հարացույցերի համեմատությամբ հիպոթետիկ կերպով բնութագրել որևէ երևույթ:
Պատասխանը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր, գնահատման քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Քննությունն անց է կացվում թեստի միջոցով: Թեստը
պարունակում է 20 հարց, որոնք, ընդհանուր առմամբ, միտված են բացահայտելու 1-ին
ընթացիկ քննությունից հետո դասավանդված նյութի ընկալման մակարդակը:
Յուրաքանչյուր հարցի արժեքը 0.25 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննության հարցատոմսը պարունակում է երեք
հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
Թեմա 1. Գլոբալ համակարգերի և գործընթացների ընդհանուր էությունը, բնույթը, դրանք
հետազոտելու մոտեցումը: Թեմա 2. Միջազգային հարաբերությունների կանոնիկ
տեսությունները: Թեմա 3. Գլոբալ/ միջազգային համակարգերի էությունը, դրանց
փոփոխություններն ու փոխակերպումները: Թեմա 4. Միջազգային հարաբերությունների
դերակատարները. դերերը, ներքին էությունը, վարքագծերը: Թեմա 5. Անհատի դերը
միջազգային հարաբերություններում: Թեմա 6. Գլոբալ հիմնախնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ. Սողոմոնյան, «Միջազգային հարաբերությունների տեսություններ և վերլուծության
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2.
3.
4.
5.

մակարդակներ. դասախոսություններ», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014թ.
Միջազգային հարաբերությունների հիմնախնդիրների վերաբերյալ հեղինակավոր
տեսաբանների առանձին հոդվածներ:
J. Baylis, S. Smith, P. Owens, ―The Globalization of world politics: an introduction to international
relations‖, 6th edition, Oxford University Press, 2014
Karen A. Mingst, ―Essentials of International Relations‖, Norton &Company, NY-London, 2003
Цыганков П.А., ―Теория международных отношений‖, Москва, Гардарики, 2003 г.

1. 1203/Բ16

2. Հանրային կառավարման տեսություն (2)

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ/գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել նոր հանրային կառավարման տեսության ծագումը և կառավարման
պարադիգմայի փոփոխությունները, զարգացման արդի միտումները,
 ուսանողներին ծանոթացնել հանրային կառավարման տեսական և գործնական
խնդիրների վերաբերյալ հայեցակարգային մոտեցումներին, ինչպես նաև իշխանական
հարաբերությունների նոր ձևաչափերին ու մոդելներին,


ուսումնասիրել հանրային և մասնավոր ոլորտների կառավարման և կազմակերպման
առանձնահատկությունները:

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


տարանջատելու հանրային կառավարման դասական և հետդասական տեսության
գերակա խնդիրները, դերակատարներին,



հասկանալու

նոր

հանրային

կառավարման

տեսության

հիմնական

փուլերը,

կառավարման մակարդակները,


պարզաբանելու

նոր

հանրային

կառավարման

սկզբունքների

էությունն

ու

կառավարման արդյունավետությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


դասակարգելու
հանրային
կառավարման
ոլորտի
սուբյեկտներին,
գործառույթներն ու կառավարման առանձնահատկությունները,



գնահատելու նոր հանրային կառավարման հայեցակարգի
մասնավորապես քաղաքական և տնտեսական անհրաժեշտությունը,



տեսության

հիմնադրույթների

դիրքերից
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համակողմանիորեն

նրանց

փոփոխությունը,
վերլուծելու

նոր

հանրային կառավարման օրակարգային խնդիրները, ՀՀ հանրային կառավարման
համակարգի կայացման գործընթացի արդի փուլը և կատարելու գործնական
առաջարկություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1.Թվարկելու քաղաքագիտության և հանրային կառավարման հետ կապված հիմնական
հասկացություններն ու սահմանումները և գիտակցել նրանց իմաստն ու նշանակությունը:
2.Ա5. Վերարտադրելու կառավարչական մտքի և հանրային կառավարման դպրոցների
նախկին և ներկա առավել հայտնի ներկայացուցիչների հիմնական գաղափարները:
3.Ա7.Բացատրելու հանրային կառավարման տեսությունների ձևավորման և զարգացման
օրինաչափությունները:
4.Բ1. Քննադատաբար մեկնաբանել հանրային և պետական կառավարման հայեցակարգային
մոդելները, կառավարչական հարացույցները, վարչաքաղաքական ռեժիմների հիմքում ընկած
սկզբունքները և նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար-պարապմունք
3. Ինքնուրույն աշխատանք
4. Քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է թեսթային տարբերակով, որտեղ ուսանողն ունի
թե՛ համապատասխան տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն, թե՛ վերլուծական
գրավոր ներկայացնելու տեսակետ թեսթում տեղ գտած հարցերի վերաբերյալ՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով. յուրաքանչյուր հարց ունի, իր բարդությունից ելնելով, համարժեք
միավոր.
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է թեսթային տարբերակով, որտեղ ուսանողն ունի
թե՛ համապատասխան տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն, թե՛ վերլուծական
գրավոր ներկայացնելու տեսակետ թեսթում տեղ գտած հարցերի վերաբերյալ՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով. յուրաքանչյուր հարց ունի, իր բարդությունից ելնելով, համարժեք
միավոր.
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասական և ժամանակակից հանրային կառավարման տեսությունները: Նոր
հանրային մենեջմենթի (New Public Management) ծագումն ու զարգացումը: Թեմա 2. Հանրային
կառավարման ժամանակակից հարացույցը. Փ.Դրաքեր, Ռ.Դաֆտ: Թեմա 3. Պետական
մենեջմենթի արդի հայեցակարգը. Կառավարման տաս սկզբունքներն ըստ Դ.Օսբորն,
Թ.Գեբլեր: Թեմա 4. Վարչական բարեփոխումներ, բարեփոխումների անցկացման
նպատակները: Վարչական բարեփոխումների անցկացման խնդիրն ըստ Ռ.Դրագոյի, Ք.Հուդի,
Մ.Բարբերի: Թեմա 5. ՄԱԿ-ի «լավ կառավարման» ութ սկզբունքների էությունը: Թեմա 6.
Հանրային-մասնավոր գործընկերություն. Երկու հատվածների արդյունավետ կառավարումը:
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Թեմա
7.
Հանրային
կառավարման
«երրորդ
հատվածը».
Երրորդ
հատվածի
կազմակերպությունները կառավարման տեսությունում: Թեմա 8. «Հանրային շահ» և
«հանրային
բարիք»
հասկացությունների
սահմանումը
հանրային
կառավարման
տեսությունում: Թեմա 9. Բազմամակարդակ կառավարումը հանրային կառավարման
համակարգում: Թեմա 10. Քաղաքականություն-կառավարում դիխոտոմիան հանրային
կառավարման ժամանակակից տեսությունում: Դիխոտոմիայի խնդիրն ըստ Ջ.Սվարայի:
Վարչական էլիտա. Ռ.Դալ: Թեմա 11. «Ադմինիստրատիվ պետության» մասին հայեցակարգն
ըստ Դ.Վալդոյի: Ժողովրդավարություն և ներկայացուցչական բյուրոկրատիա: Թեմա 12.
Որոշումների ընդունումը հանրային կառավարման ժամանակակից տեսությունում:
Որոշումների ընդունումը հանրային կազմակերպություններում. Հ.Սայմոն, Ռ.Դաֆտ: «Խառը
սկանավորման» տեսություն: Թեմա 13. «Հանգամանքների տեսության» էությունը: Հանրային
քաղաքականության շեշտադրումները և նոր հանրային ղեկավարումը: Մասնագիտական
կառավարության
և
ժողովրդավարության
խնդիրը:
Թեմա
14.
Կառավարման
արդյունավետությունը. Լ.Փիթեր, Ս.Ն.Պարկինսոն, Հ.Քաուֆման: Թեմա 15. Տնտեսագիտության
տեսությունը և տնտեսական քաղաքականությունը: Հանրային կառավարման տեսության
տնտեսական բաղադրիչը. Ա.Սմիթ: ԱՄՆ-ի տնտեսական զարգացումը 1914-1939:
Քեյնսիականություն: Տնտեսության պետական կարգավորումը: Թեմա 16. Կառավարման
կազմակերպական
կառուցվածքային
բարեփոխումները
ՀՀ-ում:
Գործառութային
վերլուծությունը ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում: ՀՀ պետական կառավարման
համակարգում իրականացված կազմակերպական, կառուցվածքային բարեփոխումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Друкер Ф. Питер, Энциклопедия менеджмента, Пер. с англ., Изд. дом ―Вильямс‖, М., 2004
2. Daft L. Richard, Management, 9th ed., South-Western Learning, Vanderbilt, 2010
3. Guidi Mattia, European Administrative Governance, Palgrave Macmillan, UK, 2016
4. Laurence E., Lunn Jr., Public Management: Old and New, Routledge, New York, 2006
5. Overeem P., The Politics-Administration Dichotomy: Toward a constitutional Perspective, 2nd
ed., ''CRC Press'', New York, 2012

1. 1204/Բ17

2. Քաղաքականություն և կառավարում

4. 5 ժամ/շաբ.

3. 5 ECTS կրեդիտ

5. դաս.-3, սեմ.-2

6.3-րդ կիսամյակ/աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,


ուսանողներին ծանոթացնել գիտակարգի հիմնական կատեգորիաներին ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,



ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


հասկանալու քաղաքագիտական հիմնական հասկացությունների ու սահմանումների,
նրանց իմաստի ու նշանակությունը,



ընկալելու տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցեր,



իմանալու հանրային կառավարման որպես գիտության ճյուղի հաստատման և
զարգացման ուղին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




ունենալու
քաղաքագիտական
վերլուծություններ
կատարելու
բավարար
ունակություններ,
կողմնորոշվելու գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,
մատնանշելու դեմոկրատիայի, քաղաքականմշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,



պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.Բ7. Վերլուծելու քաղաքագիտություն-հանրային կառավարման տեսություն,
քաղաքականություն-կառավարում փոխհարաբերությունների բնույթը և գնահատելու
վերջինիս դերը հանրային կառավարման համակարգում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2.Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ
3. Սեմինար պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով,
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ներածական մաս: դասական սահմանում: Թեմա 2. Վարչական էթիկա: Թեմա 3`
Ավանդական սահմանում: Թեմա 4` Համեմատական մոտեցումներ: Թեմա 5`Ժամանակակից
մոտեցում: Թեմա 6` Նոր հանրային Կառավարում-Մինոուբրուկ գիտական աշխատանքների
քննարկում: Թեմա 7` Նոր Հանրային մենեջմենթ: Թեմա 8 ` Նոր Հանրային Ծառայություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քաղաքագիտություն: Ուսումն. ձեռնարկ, ԵՊՀ,-Եր., Երևանի համալս.հրատ., 2006
2. Государственная политика и управление.Учебник в 2-ч. М.:РОССПЭН,2006
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3. Манен Б. Принципы представительного правления. Пер. с англ.-СПб.: Изд-во
европейского университета в Санкт-Петербурге,2008.
4. Милль Дж.С. Рассуждения о представительном правлении. М.: Социум,2006.
5. Политическое управление и публичная политика XXI века: Государство, общество и
политические элиты.-М.:РАПН, РОССПЭН,2008.

1. 1203/Բ18

2. Մենեջմենթ և կառավարում

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5ժամ/շաբ.

5.դաս.-3, սեմ.-2

6. 3-րդ կիսամյակ/աշնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝


բացահայտել կառավարման գործընթացի հիմնակետերը.



ուսումնասիրել կառավարման գործընթացի հաջորդական քայլերը և տալ դրանց
իրականացման ու վերջնարդյունքների հաշվարկաման վերլուծություն



ներկայացնել տարբեր ժամանակահատվածներում ձևավորված կառավարման
դպրոցների հիմնական առանձնահատկությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ուսումնասիրելու կառավարման գործընթացի իրականացման հիմնական փուլերը,



վերհանելու կառավարման դպրոցների տեսական հիմքերը,



ծանոթանալու ժամանակակից կառավարման հիմնական մեթոդներին և դրանց

կիրառական հիմքերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կառավարման գործընթացի ժամանակ հաշվարկելու կազմակերպության նյութական և
ոչ նյութական ռեսուրսները,



մշակելու մարդկային ռեսուրսների աճի և կատարելագործման համար մեխանիզմներ,



տարանջատելու կազմակերպության ներսում առկա պարտականությունները և հստակ
իրականացնել դրանց պատվիրակումը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կազմակերպելու թիմային աշխատանք,



ստացված գիտելիքները կիրառելու ցանկացած կազմակերպության կառավարման
գործընթացներում` ելնելով կազմակերպության առանձնահատկություններից:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ1.Քննադատաբար մեկնաբանելու հանրային և պետական կառավարման հայեցակարգային
մոդելները, կառավարչական հարացույցները, վարչաքաղաքական ռեժիմների հիմքում ընկած
սկզբունքները և նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինար-քննարկումներ
3.Գործնական պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է թեստային տարբերակով, որտեղ ուսանողն ունի
թե՛ համապատասխան տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն, թե՛ վերլուծական
գրավոր ներկայացնելու տեսակետ թեստում տեղ գտած հարցերի վերաբերյալ՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով. յուրաքանչյուր հարց ունի, իր բարդությունից ելնելով, համարժեք
միավոր.
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է թեստային տարբերակով, որտեղ ուսանողն
ունի թե՛ համապատասխան տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն, թե՛
վերլուծական գրավոր ներկայացնելու տեսակետ թեստում տեղ գտած հարցերի
վերաբերյալ՝5 միավոր առավելագույն արժեքով. յուրաքանչյուր հարց ունի, իր
բարդությունից ելնելով, համարժեք միավոր
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կառավարման դպրոցներ: Թեմա 2. Կառավարման գործընթացի փուլեր: Թեմա 3.
Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայր: Թեմա 4. Մոտիվացիա: Թեմա 5.
Կոնֆլիկտներ: Թեմա 6. Վերահսկողություն: Թեմա 7. Ռազմավարական պլանավորում:
Թեմա 8. Նորամուծությունների կառավարում: Թեմա 9. Ներդրումների կառավարում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Cole Gerard A. ―Management Theory and Practise‖, sixth edition, YHT, Ltd, London, 2004.
2. Michael Armstrong ―A Handbook of Human Resource Management Practice‖, 1987.
3. Michael H, Mescon, Michael Albert, Franklin Khedouri ―Management‖, Harper and Row, 1998.
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2. Պետական ծառայության հիմունքներ

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 4-րդ կիսամյակ/գարնանային
8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝

7.եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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ուսանողներին ծանոթացնել պետական ծառայությանը, դրա բովանդակությանը,
տեսակներին, ընդհանրություններին և տարբերություններին,
ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացումներ ՀՀ հանրային ծառայության
համակարգի գործառնման առանձնահատկությունների մասին:

1. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ընկալելու պետական-քաղաքացիական ծառայության հիմնարար սկզբունքները,
նորմերը,
առանձնահատկությունները
և
դերը
պետական-քաղաքացիական
ծառայության համակարգի արդյունավետության համատեքստում,



մեկնաբանելու պետական ծառայության համակարգի գործառնության բարելավման
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները և իրավական կարգավորման եղանակները,



առանձնացնելու պետական ծառայողների կողմից էթիկական նորմերի խախտման
հետևանքները
հանրային
ծառայողների
գործունեության
արդյունավետության
տեսանկյունից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



առանձնացնելու պետական-քաղաքացիական ծառայության համակարգում էթիկական
վարքականոնների գլխավոր բաղադրիչները,



ընդգծելու ՀՀ հանրային ծառայության
շրջանակները և առկա հիմնախնդիրները,

համակարգի

արդի

կարգավորման



կիրառելու տեսական հիմնավորումներ պետական-քաղաքացիական ծառայության
համակարգում որոշումների կայացման և երկընտրանքների լուծման դեպքերում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



մեկնաբանելու և վերլուծելու քաղաքացիական-պետական ծառայության արդյունավետ
համակարգի
և
լավ
կառավարման
փոխադարձ
կապերը
և
դրսևորման
առանձնահատկությունները,



ընդգծելու ՀՀ հանրային ծառայության համակարգի արդյունավետության բարձրացման
բաղկացուցիչները և իրավական մեխանիզմները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ2.Վերլուծելու ՀՀ-ում հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության
օրենսդրությունը, այդ համակարգի կառուցվածքը, ինստիտուտների գործունեությունը և
գործընթացները, հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության հիմքում
ընկած սկզբունքները և մոտեցումները:
2. Բ8. Մեկնաբանելու և քննելու պետական ծառայության էթիկայի հիմնահարցերը
քաղաքացիական ծառայության և հանրային կառավարման համակարգում:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինար քննարկումներ,
2. էթիկական որոշման կայացման քեյսերի քննարկումներ և վերլուծություն,
3. ինքնուրույն հետազոտական գրավոր աշխատանքի պատրաստում ուսանողների կողմից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով:
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հասկացություն հանրային ծառայության մասին:Թեմա 2. Հանրային ծառայության
տեսակները: Թեմա 3. Քաղաքացիական ծառայությունը: Թեմա 4. Քաղաքական և
հայեցողական պաշտոններ, պաշտոնների դասակարգումը, ենթախմբերը և դասային
աստիճանները: Թեմա 5. Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնի նշանակումը, պաշտոնի
նշանակման համար անցկացվող մրցույցը: Թեմա 6. Քաղաքացիական ծառայողի
վերապատրաստումը: Թեմա 7. Քաղաքացիական ծառայողի իրավունքները և
պարտականությունները: Թեմա 8. Քաղաքացիական ծառայողի սոցիալական երաշխիքները:
Թեմա 9. Քաղաքացիական ծառայողի խրախուսանքի տեսակները և կարգապահական
տույժերը: Թեմա 10. Քաղաքացիական ծառայության կադրերի երկարաժամկետ և
կարճաշամկետ ռեզերվը: Թեմա 11. Քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և
կազմակերպման մարմինները: Թեմա 12. Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ Հանրային ծառայության մասին Օրենք:
2. ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության մասին Օրենք:
3. Оболонский А.В. Государственная служба (комплексный подход): Учеб. пособие. — 2-е
изд. — М.: Дело, 2000. — 440 с.

1. 1203/Բ20

2. Պետական ծառայության էթիկա

4. 5 ժամ/շաբ.

3. 5 ECTS կրեդիտ

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 4-րդ կիսամյակ/ գարնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել պետական կառավարման համակարգում վարչական
էթիկայի դերը, նշանակությունը և գործառույթները,


ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ հանրային ծառայության համակարգի արդի էթիկական
հիմնախնդիրներին և դրանց էթիկական կարգավորման իրավական շրջանակներին:
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ներկայացնել հանրային ծառայության համակարգի էթիկական կարգավորման
արտասահմանյան փորձը, հանրային ծառայության հաշվետվողականության,
օբյեկտիվության և պատասխանատվության բարձրացման մեխանիզմները:
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ընկալելու
վարչական
էթիկայի
առանձնահատկությունները
և
դերը
արդյունավետության համատեքստում,



ներկայացնելու հանրային ծառայության էթիկայի բարելավման ինստիտուցիոնալ
մեխանիզմները, ինչպես նաև վարչական էթիկայի իրավական կարգավորման
եղանակները,



առանձնացնելու վարչական էթիկայի նորմերի խախտման հետևանքները հանրային
ծառայողների գործունեության արդյունավետության տեսանկյունից:

հիմնարար
հանրային

սկզբունքները,
նորմերը,
ծառայության
համակարգի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



առանձնացնելու
հանրային
ծառայության
վարքականոնների գլխավոր բաղադրիչները,



մեկնաբանելու ՀՀ հանրային ծառայության
շրջանակները և առկա հիմնախնդիրները,

համակարգում
էթիկայի

արդի

էթիկական
կարգավորման



ներկայացնելու ՀՀ հանրային ծառայության համակարգի արդյունավետության
բարձրացման էթիկական բաղկացուցիչները, կոռուպցիայի հաղթահարման ուղիները և
իրավական մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



վերլուծելու վարչական էթիկայի և լավ կառավարման փոխադարձ կապերը և
դրսևորման առանձնահատկությունները,



կիրառելու էթիկական տեսական հիմնավորումները հանրային ծառայության
համակարգում էթիկական որոշումների կայացման և երկընտրանքների լուծման
դեպքերում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Բ2.Վերլուծելու ՀՀ-ում հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության
օրենսդրությունը, այդ համակարգի կառուցվածքը, ինստիտուտների գործունեությունը և
գործընթացները, հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության հիմքում ընկած
սկզբունքները և մոտեցումները:
2.Բ8. Մեկնաբանելու և քննելու պետական ծառայության էթիկայի հիմնահարցերը
քաղաքացիական ծառայության և հանրային կառավարման համակարգում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինար քննարկումներ,
2. էթիկական որոշման կայացման քեյսերի քննարկումներ և վերլուծություն,
3. ինքնուրույն հետազոտական գրավոր աշխատանքի պատրաստում ուսանողների կողմից:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով,
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հանրային ծառայության էթիկայի տեսական հիմքերը: Թեմա 2. Էթիկան՝ որպես
փիլիսոփայության կիրառական ճյուղ, էթիկական տեսությունները: Թեմա 3. Մարդկային
գործողության բարոյականությունը, օրենքները և կարգավորումները՝ որպես էթիկական
ուղղորդման աղբյուրներ: Թեմա 4. Էթիկական կոմպետենտություն և էթիկական լիդերություն:
Թեմա 5. Վարչական պատասխանատվություն, պատասխանատվության կոնֆլիկտներ: Թեմա
6. Օրինականության, լոյալության, քաղաքական չեզոքության սկզբունքներ: Թեմա 7.
Վարչական էթիկան լավ կառավարման համտեքստում: Թեմա 8. Հանրային ծառայողի վարքի
էթիկական սկզբունքները: Թեմա 9. Վարչական էթիկայի կարգավորման միջազգային փորձը:
Թեմա 10. ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի, եկամուտների
հայտարարագրումը: Թեմա 11. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձնաց էթիկայի
հանձնաժողովի կազմավորումը, գործառույթները և իրավասությունները: Թեմա 12.
Էթիկական կարգավորումները և կոռուպցիոն ռիսկերը պետական գնումների գործընթացում:
Թեմա 13. Հանրային ծառայողների շահերի հայտարարագրումը և շահերի բախման
կարգավորումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ Հանրային ծառայության մասին Օրենք:
2. Турчинов А. И. и Соколов В. М.
Гражданская служба: нравственные основы,
профессиональная этика: Учебное пособие, М.: Изд-во РАГС; Статут, 2006, стр.-333
3. Sheeran J. P. Ethics in Public Administration: A Philosophical Approach, Praeger Publishers,
88 Post Road West, 1993, pp.-166
4. Cooper L. T. The Responsible Administrator, sixth edition, John Wiley & Sons, San Francisco,
2012, pp.-300
5. Cooper L. T. and Menzel C. D. Achieving Ethical Competence for Public Service Leadership,
M. E. Sharpe, New York, 2013, pp.-297
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2. Էլեկտրոնային կառավարություն

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-2
6. 4-րդ կիսամյակ/ գարնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ներկայացնել, թե ինչպես պետական կառավարման մարմինները և
տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարող են օգտվել համացանցի և այլ
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հաղորդակցական տեխնոլոգիաների առավելություններից՝ առավել արդյունավետ և
արագ սոցիալական ծառայություններ մատուցելու համար,
2. ուսանողներին ներկայացնել ՀՀ կառավարան մոդելին համապատասխանող այլ
երկրների հաջողված փորձերը,
3. ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում ներդրված
մոդելի առավելությունները և թերությունները:



Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


տիրապետելու էլեկտրոնային կառավարման հիմնական առանձնահատկություններին
և գործիքներին,



տեսականորեն տեղայնացնելու արտասահմանյան երկների մոդելի կարևորագույն
բաղադրիչները ՀՀ մոդելի տեսանկյունից,



հասկանալու ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման մոդելի հիմնական տարրերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերհանելու ՀՀ մոդելի առավելությունները և թերությունները արդի
ժամանակահատվածում,
 համեմատական վերլուծության ենթարկելու էլեկտրոնային կառավարման կիրառական
մոդելները,
 ներկայացնելու առաջարկություն՝ ՀՀ-ին համապատասխան մոդելի իրենց տարբերակի
տեսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 մանրամասն վերլուծել այլ երկրների փորձը և ընդգծել վերջիններիս հաջողված
օրինակները,
 ներկայացնել ՀՀ կառավարման համակարգի հիմնական ուղղությունները և
բնութագրական տարրերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ4.աշխատելու էլ-կառավարության ծրագրերի իրագործման ոլորտում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինար քննարկումներ,
2. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննություն. իրականացվում է թեստային տարբերակով, որտեղ ուսանողն
ունի թե՛ համապատասխան տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն, թե՛
վերլուծական գրավոր ներկայացնելու տեսակետ թեստում տեղ գտած հարցերի
վերաբերյալ, 5 միավոր առավելագույն արժեքով. յուրաքանչյուր հարց ունի, իր
բարդությունից ելնելով, համարժեք միավոր.
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. իրականացվում է թեստային տարբերակով, որտեղ ուսանողն
ունի թե՛ համապատասխան տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն, թե՛
վերլուծական գրավոր ներկայացնելու տեսակետ թեստում տեղ գտած հարցերի

336

վերաբերյալ, 5 միավոր առավելագույն արժեքով. յուրաքանչյուր հարց ունի, իր
բարդությունից ելնելով, համարժեք միավոր.
3.Եզրափակիչ քննություն. իրականացվում է բանավոր տարբերակով՝ հարցատոմսերի
միջոցով. յուրաքանչյուր տոմս պարունակում է 3-ական հարց՝ համապատասխանաբար 4,
3 և 3 միավորների բաշխվածությամբ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ծառայության մատուցման վերափոխում` էլեկտրոնային կառավարության
հնարավորությունների կիրառության միջոցով: Թեմա 2. Էլ-կառավարության ծրագրի
կառավարում: Թեմա 3. Ծառայության մեթոդի բարելավում: Թեմա 4. Հանրային
ինտերնետային կայքի ստեղծում: Թեմա 5.Ներքին-արտաքին հաղորդակցություն: Թեմա 6.
Հանրային կապեր: Թեմա 7.Թվային բաժանման կամրջում: Թեմա 8. Ուղեցույց էլկառավարության աշխատանքի համար:Թեմա 9. Էլ-կառավարության լավագույն փորձերը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Тюшнякова В. Н. Формирование системы электронного правительства на основе
применения информационно-комуникационных технологий в области органов власти и
управления.
2. Manoharan, Aroon (2011). E-Governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of
E-Democracy. IGI Global.
3. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии управления.
Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. – 320 с.
4. Тедеев А.А., Усанов В.Е. Электронное государство. – М.: ООО «Элит», 2008. – 312 с

1. 1203/Բ22

2. ՀՀ պետական և քաղաքական
համակարգեր

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6.5-րդ կիսամյակ/աշնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել Հայաստանի անկախությունից հետո երկրի սոցիալտնտեսական

և

հասարակական-քաղաքական

կյանքում

կատարված

փոփոխությունների հետևանքով նոր ազգային պետականության կազմավորման և
զարգացման առանձնահատկություններին,


ուսանողներին

մատուցել

գիտելիքներ

ՀՀ

պետական

կառուցվածքի

սահմանադրական հիմունքների, ՀՀ քաղաքական համակարգի,

ՀՀ պետական

իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպման և
գործունեության հիմունքների, նրանց սկզբունքների ու գործառույթների մասին,


ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ քաղաքական համակարգի հասկացության,
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կառուցվածքի,
հիմնական
սուբյեկտներին,
քաղաքական
համակարգերի
տեսակների, գործառույթների վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու և մեկնաբանելու պետության կառավարման ձևերը, դրանց
տարատեսակները,



հստակ տարանջատելու պետության կառուցվածքի ձևերն ու դրանց տեսակները,



կատարելու որոշակի եզրահանգումներ քաղաքական համակարգի հիմնական
սուբյեկտների, դրանց տեսակների, ինչպես նաև քաղաքական համակարգում
պետության տեղի և դերի մասինֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ներկայացնելու առաջարկություններ պետության վարչատարածքային բաժանման,
դրանցում տեղական իշխանության կազմակերպման ու գործադրման հիմնական
կառուցակարգերի վերաբերյալ.



համեմատելու տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների իրականացրած գործառույթները.



վերլուծելու քաղաքական համակարգերի գործառույթները ֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


գիտելիքներ ձեռք բերելու ՀՀ քաղաքական համակարգի, ՀՀ սահմանադրական
կարգի վերաբերյալ.



իմանալու պետական իշխանության կազմակերպման հիմունքների մասինֈ

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ1. Քննադատաբար մեկնաբանելու հանրային և պետական կառավարման
հայեցակարգային մոդելները, կառավարչական հարացույցները, վարչաքաղաքական
ռեժիմների հիմքում ընկած սկզբունքները և նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինար քննարկումներ,
2. ինտերակտիվ դասախոսություն,
3. բանավեճային դասախոսություններֈ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 1-ինը գնահատվում է 1, իսկ 2-րդը և 3-րդը՝
համապատասխանաբեր 2 միավորֈ
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 1-ինը գնահատվում է 1, իսկ 2-րդը և 3-րդը՝
համապատասխանաբեր 2 միավորֈ
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1. Պետության առաջացումը: Թեմա 2. Պետության հասկացությունը, էությունը և
տիպերը: Թեմա 3. Պետություն և պետական իշխանություն: Թեմա 4. Պետության
գործառույթները: Թեմա 5. Պետության ձևերը: Պետության կառուցվածքը: Թեմա 6.
Պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում: Թեմա 7. ՀՀ քաղաքական
համակարգը: Թեմա 8. ՀՀ պետական կառուցվածքը, կառավարման ձևը և պետական ռեժիմը:
Թեմա 9. ՀՀ պետական իշխանության մարմինների համակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Խրոպանյուկ Վ. Ն. Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, Գոշ 1997:
2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ/ ընդհանուր
խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյան, Ա. Վաղարշյան.-Եր.: «Իրավունք», 2010, 1086 էջ:

3. ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներում արտահայտած իրավական
դիրքորոշումներն ու դրանց իրացումը /ընդհանուր խմբագրությամբ Գ. Դանիելյանի,
Երևան, 2016ֈ

4. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հայեցակարգ: Երևան, 2015թ:
5. Քաղաքագիտության ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2006թ:

1. 1203/Բ23
4. 5 ժամ/շաբ.

2. Միջազգային կազմակերպություններ

3. 4 ECTS կրեդիտ

5. դաս.-3 սեմ.-2

6. 5-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել միջազգային կազմակերպությունների ստեղծման կարգը,
տեսակները, իրավասությունները, գործունեության ուղղությունները,
 ուսանողներին հնարավորություն ընձեռել ինքնուրույն կատարելու հետազոտական
աշխատանքներ` նպատակ ունենալով ձևավորել գիտական և տեսական հմտություններ:
1. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալու միջազգային կազմակերպությունների ստեղծման գործընթացի մասին,



ծանոթանալու միջազգային կազմակերպությունների գործունեությանվերաբերյալ
միջազգային իրավական ակտերի բովանդակությանը:



ընկալելու միջազգային կազմակերպությունների գործառութային
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առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու փաստեր, դատական գործեր,



մասնակցելու միջազգային դատական ատյանների նիստերին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կազմակերպելու բանավեճեր,



օգտվելու տարատեսակ գիտական ռեսուրսներից, ինտերնետային աղբյուրներից և
գիտական գրականությունից:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ4.Վերլուծելու, համադրելու և մեկնաբանելու գլոբալ և տարածաշրջանային
գործընթացների դրսևորման հիմնական միտումները և դրանց հիմքում ընկած սկզբունքները և
մոտեցումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություններ
2. Գիտական քննարկումներ
3. Գործնական դասընթացներ, բանավեճեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով,
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Միջազգային կազմակերպությունների հասկացությունը, դասակարգումը և
ստեղծման
գործընթացը:
Թեմա
2.
Միջազգային
կազմակերպությունների
իրավասուբյեկտությունը:
Թեմա
3.
Միջազգային
կազմակերպությունների
ներկազմակերպական կառուցվածքը: Թեմա 4. Միջազգային կազմակերպությունների
դատական ատյանները: Թեմա 5. Ունիվերսալ միջազգային կազմակերպություներ, ՄԱԿ:
Թեմա 6. Տարածաշրջանային Միջազգային կազմակերպություններ ԱՊՀ ԵԱՏՄ ԱՄԿ ԻԿԿ
ՆԱՏՕ: Թեմա 7. Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Միջազգային իրավունք, Վ. Քոչարյան Երևան 2012
2. Кривчикова, Э.С. Основы теории права международных организаций: учеб. пособие / Э.С.
Кривчикова. М., 1979. 82 с.
3. Левина, Л.А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка /
Л. А. Левина. М.: ЛЕГАТ, 1996. 147 с.
4. Нешатаева, Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международноправовом регулировании / Т. Н. Нешатаева. М.: Дело, 1998. 272 с.
5. Vandervort, Thomas L. R. International Law and Organization. Dortrecht, 1996.
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2. Հանրային կառավարման և սոց.
աշխատանքի հիմունքներ

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 5-րդ կիսամյակ/ աշնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել սոցիալական աշխատանքի հետ, ուսումնասիրելով այն
որպես, գիտություն, մասնագիտություն և սոցիալական ինստիտուտ,
 ուսանողներին ներկայացնել սոցիալական աշխատանքի նպատակները և
գործառույթները հանրային կառավարման և սոցիալական քաղաքականության
համատեքստում:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


հասկանալու սոցիալական աշխատանքի էությունը և ճանաչել դրա հիմնական
բաղադրիչները` տեսությունները, մոտեցումենրը և էթիկան,



ճանաչելու սոցիալական հիմնախնդիրները և դրանց լուծումները սոցիալական

աշխատանքի և սոցիալական քաղաքականության համագործակցության տեսակետից,
 ընկալելու «Բարեկեցության պետություն» հայեցակարգը որպես ժամանակակակից
սոցիալական քաղաքականության հիմք, դրա առաջացման նախադրյալները,
սկզբունքները և մոդելները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերլուծելու սոցիալական հիմնախնդիրները սոցիալական աշխատանքի և հանրային
կառավարման ոլորտների փոխգործունեդության համատեքստում,

համագործակցելու սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման ոլորտում գործող
սոցիալական քաղաքականության տարբեր սուբյակտների հետ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


արդյունավետ կերպով օգտվելու տեղեկատվական աղբյուրներից (ներառյալ
համացանցային), քննադատաբար վերլուծելու և օգտագործելու նպատակով,



ներկայացնելու սեփական կարծիքները, վերլուծության արդյունքները և մոտեցումները
տարբեր լսարաններին և փաստարկել դրանք:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Բ3. Գնահատելու սոցիալ-հոգեբանական գործոնների դերակատարությունը հանրային
կառավարման համակարգում:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինարներ
3. Քննարկումներ, աշխատանք փոքր խմբերոՎ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով:
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3, 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սոցիալական աշխատանքը որպես գիտություն և մասնագիտություն, «սոցիալական
հիմնախնդիր» հասկացությունը: Թեմա 2. Սոցիալական աշխատանքի հիմնական
մոտեցումները, տեսությունները, մակարդակները և գործառույթները: Թեմա 3. Սոցիալական
աշխատանքի էթիկան: Թեմա 4. Սոցիալական քաղաքականությունը որպես պետական
ռազմավարություն, սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական քաղաքականության կապը և
փոխազդեցությունը: Թեմա 5. Սոցիալական քաղաքականության գաղափարախոսական
հիմքերը: Թեմա 6. Սոցիալական քաղաքականության սկզբունքները և սուբյեկտները: Թեմա 7.
«Բարեկեցության պետություն» հայեցակարգը որպես ժամանակակակից սոցիալական
քաղաքականության հիմք, դրա առաջացման նախադրյալները, սկզբունքները և մոդելները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Բաբայան, Սոցիալական քազաքականություն. Մոդելներ և լուծումներ; ԵՊՀ, 2003.
Էջեր 3-39
2. Ա. Խաչատրյան, Ա. Ոսկանյան, Ս.Ջուհարյան; Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ;
ԵՊՀ, 2002. Էջեր 3-13, 38-54
3. James E. Anderson; Public Policymaking; Cengage Learning, 2014, pp – 3-68
4. Marla Berg-Weger; Social Work and Social Welfare: An Invitation; Routledge, Taylor &
Francis Group, 2016, pp- 37-50
5. Philip R. Popple, Leslie Leighninger; The Policy-based Profession: An Introduction to Social
Welfare Policy Analysis for Social Workers; Allyn and Bacon 6-th Edition, 2014, pp- 5-67
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2. Հասարակայնության հետ կապեր , PR

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5.դաս.-3, սեմ.-2

6. 5-րդ կիսամյակ/ աշնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
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ուսանողներին տալ PR-ի մասին որոշակի գիտելիքներ,



ուսանողներին ծանոթացնել PR-ի տարբեր ոլորտներին, PR –ի սկզբունքներին և
առանձնահատկություններին;
ուսանողներին ծանոթացնել տեսական և գործնական PR-ի մեխանիզմներին;



9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


տիրապետելու ընդհանուր PR-ի մասին որոշակի գիտելիքների,



իմանալու PR-ի տարբեր ոլորտների սկզբունքները և առանձնահատկությունները,



տեղյակ լինելու համաշխարհային PR-ի պատմությանը, ինչպես նաև PR-ի
միջազգային կազմակերպությունների վարքականոնների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 տիրապետելու գործնական PR-ի գործիքակազմի մի շարք սկզբունքների և կկարողանա
դրանք կիրառել հետագա աշխատանքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ5. Հիմնավորելու հասարակայնության հետ կապերի և բանակցային տեխնոլոգիաների
դերը հանրային կառավարման համակարգում, բացատրելու մարկետինգի և կորպորատիվ
կառավարման մոդելների տեսական և գործնական կիրառման առանձնահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. Գործնական պարապմունքներ անհատական և թիմային առաջադրանքներով հանդերձ,
3. Սեմինար պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով:
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3, 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հանրային հարաբերությունները և դրա գործունեության ոլորտները: Թեմա 2. PR-ի
ձևավորման, կայացման և զարգացման փուլերը: Թեմա 3. PR-ը և ԶԼՄ-ները: Թեմա 4.
Լոբբիզմ;Թեմա 5. PR-ը և մարկետինգը;Թեմա 6. PR մասնագետների մասնագիտական
գործունեության իրականացման եվրոպական վարքականոնը: Թեմա 7. PR-ը և
քաղաքականությունը: Թեմա 8. Լիդերի գործառույթները: Թեմա 8. PR-ը զբոսաշրջության
ոլորտում: Թեմա 9. PR-ը պետական կառավարման համակարգում
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Сэм Блек. Введение в паблик рилейшнз , Ростов-на Дону, изд. Феникс, 1998

2.

Д. Я. Райгородский. Психология и психоанализ власти. Хрестоматия, Том 1 и 2, Самара, ,

изд. Дом Бахрах, 1999
3. Г. Г. Почепцов, Как становятся президентами, Избирательные технологии ХХ века, Киев, изд.
Знанья, 1999

1. 1203/Բ26

2. Հանրային կառավարման օրենսդր. և
կարգավոր. ՀՀ-ում

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 6-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել հանրային կառավարման օրենսդրության ակնհայտ
մեծածավալ ու բազմաբնույթ ակտերի համակարգը հստակ պատկերացնելու,
անհրաժեշտության դեպքում կոնկրետ հարաբերության կարգավորմանը նվիրված
նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակը պարզելու ունակություններ,
 ուսանողների մոտ հնարավորինս համարժեք պատկերացում ձևավորել հանրային
կառավարման այնպիսի առանցքային նշանակություն ունեցող բաղադրիչների մասին,
ինչպիսիք են հանրային վարչարարություն իրականացնող մարմինների ու տեսակների,
վարչական վարույթի ու վարչարարության, հանրային կառավարման առանձին
բնագավառներում վարչաիրավական կարգավորման առանձնահատկությունների
մասինֈ
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9. Դասընթացի կրթական վերջարդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ծանոթանալու հանրային վարչարարություն իրականացնող մարմինների
գործունեությանը, վարչական վարույթին և վարչարարությանը,



տեղյակ լինելու վարչական մարմինների տեսակների մասին,



առանձնացնելու հանրային ծառայության հասկացության, էության, կառուցվածքի,
հանրային ծառայության համակարգում համայնքային ծառայության տեղն ու դերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


բացատրելու հանրային կառավարման օրենսդրության համակարգի և առավել
հիմնարար օրենսդրական ակտերի շրջանակի և դրանց բավանդակության մասին,



ձևավորելու հանրային կառավարման իրավական աղբյուրների հնարավորինս
համարժեք ընկալման և դրանք համամասնորեն մեկնաբանելու ունակություն,



պարզաբանելու հանրային կառավարման բոլոր ոլորտների իրավական կարգավորման
առանձնահատկություններըֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


վերլուծելու փաստեր, կատարելու հետևություններ,



ձեռք բերված հմտությունները կիրառելու գիտական հետազոտությունների
բնագավառումֈ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Բ2. Վերլուծելու ՀՀ-ում հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության
օրենսդրությունը, այդ համակարգի կառուցվածքը, ինստիտուտների գործունեությունը և
գործընթացները, հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության հիմքում ընկած
սկզբունքները և մոտեցումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինար քննարկումներ,
2. ինտերակտիվ դասախոսություն,
3. բանավեճային դասախոսություններֈ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 1-ինը գնահատվում է 1, իսկ 2-րդը և 3-րդը՝
համապատասխանաբեր 2 միավորֈ
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 1-ինը գնահատվում է 1, իսկ 2-րդը և 3-րդը՝
համապատասխանաբեր 2 միավորֈ
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 1-ինը գնահատվում է 4, իսկ 2-րդը և 3-րդը՝
համապատասխանաբեր 3 միավորֈ
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հանրային (համայնքային) ծառայության հասկացությունը և էությունըֈ Թեմա 2.
Համայնքային ծառայության պաշտոնների հասկացությունը և դասակարգումը ՀՀ-ումֈ Թեմա 3.
Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու սահմանափակումներըֈ Թեմա 4. Հայերենին
տիրապետելը որպես համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու
պարտադիր
պայմանֈ Թեմա 5. Տարիքը որպես համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու
պարտադիր պայմանֈ Թեմա 6. Քաղաքացիությունը որպես համայնքային ծառայության
թափուր պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայմանֈ Թեմա 7. Փախստականի կարգավիճակ
ունեցող անձանց կողմից հանրային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու
հիմնախնդիրներըֈ Թեմա 8. Համայնքային ծառայության մրցութային հանձնաժողովների
կազմավորման և գործունեության կազմակերպման հիմնախնդիրներըֈ Թեմա 9. Համայնքային
ծառայության թափուր պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման և
հարցազրույցի փուլերի որոշ
հիմնախնդիրներըֈ Թեմա 10. Վարչական վարույթի և
վարչարարության հասկացությունըֈ Թեմա 11. Վարչարարության հիմնարար սկզբունքներըֈ
Թեմա 12. Վարչական վարույթի իրավական հիմքերը և համակարգըֈ Թեմա 13. Վարչական
ակտը, դրա տեսակները և ձևերը: Թեմա 14. Վարչական մարմինների իրավական
կարգավիճակի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր
խմբագրությամբ՝ Գ.Դանիելյանի. - Երևանի պետ. համալս. - ԵՊՀ. հրատ., 2012, էջ 704:
2.
Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր վարչական իրավունք/խմբ.՝ Հ. Թովմասյան, Օ. Լուխթերհանդթ, Գ. Մուրադյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Ռայմերս, Ռ. Ռուբել.- Եր.: Բավիղ,
2011, 480 էջ:
3.
Խուդավերդյան Ա. Վ. Հանրային ոլորտի բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում.- Եր.: Սարվարդ հրատ., 2008, 300 էջ:
4.
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ/ ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյան, Ա. Վաղարշյան.-Եր.: «Իրավունք», 2010, 1086 էջ:
5.
Մանուկյան Ս. Ս. Համայնքային ծառայության համակարգում պաշտոններ զբաղեցնելու հիմնահարցերը ՀՀ-ում// իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Եր, 2012.- էջ 175:
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2. Կառավարման սոցիոլոգիա

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 6-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել և վեր հանել

կառավարման

բնագավառում

առկա

սոցիալական

փոխհարաբերությունների օրինաչափությունները,


ցույց տալ կառավարման սոցիոլոգիայի զարգացման ուղին և տեսական-հայեցակարգային
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հիմքերըֈ
9. Դասընթացի կրթական վերջարդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


բացատրելու կառավարման սոցիոլոգիայի՝ որպես ինքնուրույն գիտակարգի, տեղը և դերը
հասարակական գիտությունների համակարգում,



ներկայացնելու կառավարման սոցիոլոգիայի՝ որպես գիտության, առարկան և օբյեկտը,
նպատակը և խնդիրները,



առանձնացնելու սոցիոլոգիական հիմնական տեսությունները և բնորոշելու դրանք:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


բացատրելու կառավարման սոցիոլոգիայի և հանրային կառավարման կապը,



հստակ տարանջատելու կառավարման սոցիոլոգիայի և մենեջմենթի միջև առկա



տարբերությունները
բացահայտելու սոցիալական կազմակերպությունների դերը հասարակական կյանքումֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


վերլուծելու սոցիալական փաստեր, կատարել հետևություններ,



ձեռք բերված հմտությունները կիրառելու գիտական հետազոտությունների
բնագավառում և պրակտիկայումֈ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ3. Գնահատելու սոցիալական-հոգեբանական գործոնների և դերակատարությունը
հանրային կառավարման համակարգում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինար քննարկումներ,
2. ինտերակտիվ դասախոսություն,
3. բանավեճային դասախոսություններֈ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 1-ինը գնահատվում է 1, իսկ 2-րդը և 3-րդը՝
համապատասխանաբեր 2 միավորֈ
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 1-ինը գնահատվում է 1, իսկ 2-րդը և 3-րդը՝
համապատասխանաբեր 2 միավորֈ
3.Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 1-ինը գնահատվում է 4, իսկ 2-րդը և 3-րդը՝
համապատասխանաբար 3 միավորֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ներածություն. Կառավարման սոցիոլոգիայի` որպես գիտության նպատակներն ու
խնդիրները: Թեմա 2. Կառավարման սոցիոլոգիայի առաջացումը և զարգացման հիմնական
փուլերը: Թեմա 3. Կառավարման սոցիոլոգիայի օբյեկտը, առարկան և ուսումասիրության
մեթոդները: Թեմա 4. Կառավարման սոցիոլոգիայի և մենեջմենթի միջև տարբերությունները:
Թեմա 5. Կառավարման մասին գիտության զարգացումը և հիմնական տեսությունները: Թեմա
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6.Սոցիալական կազմակերպություն: Թեմա 7. Կազմակերպական կուլտուրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1.
Социология управления. Издание 2-е, доп, и перераб./ А. В. Тихонов. М.: «Канон+»
РООИ «Реабилитация», 2007. — 472 с. ISBN 978-5-88373-153-1
2.
Социология управления: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / А. Ф.
Борисов, Н. А. Пруель, В.Н.Минина и др.; под ред. А.Ф.Борисова. — М. : Издательский центр
«Академия», 2014.
3.
Тощенко Ж. Т. Социология управления. Учебник. —М.: Центр социального
прогнозирования и маркетинга, 2011. — 300 с.
4.
Харченко К. В. Социология управления: от теории к технологии. — Белгород, 2008. —
160 с.
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2. Կազմակերպությունների տեսություն

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 6-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել կազմակերպությունների


ստեղծման

նպատակների

և

խնդիրների

բազմազանությունը, անհրաժեշտ գիտելիքները, մեթոդները և եղանակները,
ծանոթացնել կազմակերպություններում լիդերության ոճերին, որոշումների ընդունման առանձնահատկություններին, անհատական և խմբային հարաբերություններին, կառուցվածքային և բաղադրիչ մասերին ու գործառույթներին:

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


տարբերակելու
աշխատանքի,

կազմակերպություններն ըստ նպատակների և
պարտականությունների
բաժանման
և

խնդիրների,
հիերարխիկ

հարաբերությունների,


խորությամբ

ուսումնասիրելու

ֆորմալ

և

ոչ

ֆորմալ

կազմակերպությունների

կառուցվածքային տարբերությունները, դրանց կառավարման մեթոդները, ինչպես նաև
կազմակերպությունների

կառավարման

նոր

ձևերը

(հատկապես

եվրոպական

երկրներում),


վերլուծելու և մեկնաբանելու կազմակերպությունների տեսությունը ավանդական և նոր
հանրային կառավարման ձևերում:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


համեմատելու հանրային կազմակերպությունների ձևավորման և կառավարման
համաշխարհային (եվրոպական) և հայկական փորձը,



մոդելավորելու հանրային կազմակերպությունների ստեղծման և գործունեության
նպատակներն ու խնդիրները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կիրառելու մասնագիտական հասկացութային ապարատը,



կիրառելու հանրային
գործիքակազմ:

ոլորտի

կազմակերպման

և

կառավարման

անհրաժեշտ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Գ5.Հասկանալու և զարգացնելու կառավարման հմտություններ՝ ներառյալ
հաղորդակցությունը, մոտիվացիան, խմբային աշխատանքը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար-պարապմունք
3. խմբային (թիմային) աշխատանք
4. քննարկումներ
5. վերլուծություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է թեստային տարբերակով, որտեղ ուսանողն ունի թե՛
համապատասխան տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն, թե՛ վերլուծական գրավոր
ներկայացնելու տեսակետ թեստում տեղ գտած հարցերի վերաբերյալ՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով. յուրաքանչյուր հարց ունի, իր բարդությունից ելնելով, համարժեք
միավոր.
2.2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է թեստային տարբերակով, որտեղ ուսանողն ունի
թե՛ համապատասխան տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն, թե՛ վերլուծական
գրավոր ներկայացնելու տեսակետ թեստում տեղ գտած հարցերի վերաբերյալ՝5 միավոր
առավելագույն արժեքով. յուրաքանչյուր հարց ունի, իր բարդությունից ելնելով, համարժեք
միավոր
3.Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Կազմակերպությունների էությունը, գործառույթներն ու դասակարգումը: Թեմա
2.Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ (էֆֆիմեր) կազմակերպություններ: Թեմա 3. Առաջնորդի (լիդերի)
ինստիտուտը հանրային կազմակերպություններում: Թեմա 4. Կազմակերպությունների
կառավարման մեթոդների դասակարգումը: Թեմա 5.Կազմակերպությունների կառավարման
կառուցվածքային
ենթահամակարգերը:
Թեմա
6.
Պարզ
կառուցվածքով
կազմակերպություններ: Թեմա 7. Մեխանիկական բյուրոկրատիայով կազմակերպություններ:
Թեմա
8.
Պրոֆեսիոնալ
բյուրոկրատիայով
կազմակերպություններ:
Թեմա
9.
Ստորաբաժանմունքային կառուցվածքով կազմակերպություններ: Թեմա 10. Ադհոկրատիայով
կազմակերպություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Քալանթարյան Է. Հանրային կազմակերպությունների տեսություն: Ուսումնական
ձեռնարկ, - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016թ.

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: учеб. по программе
"Мастер делового администрирования": пер. с англ., Издательский дом "Питер", 2009

3. Яськов Е.Ф. Методы управления. М.: "Академия МВД России", 2006
4. Angeli.F. Enciclopedia di direzione e organizzazione aziendale - sezione VI - volume XXX: "Dizionario di management, matematica, statistica, r.o., logistica, produzione, personale, psicologia e
sociologia del lavoro e delle organizzazioni", a cura di Luciano Ratto, Milano, 1986

5. Mintzberg H. La progettazione dell‘organizzazione aziendale, Bologna, il Mulino,2008

1. 1203/Բ 29

2. Տնտեսության հանրային կառավարում

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-5, սեմ.-5

6. 6-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել ուսանողներին տնտեսագիտության հիմնական հասկացություններին
2. սովորեցնել դրանք կիրառել հանրային քաղաքականության իրողությունները վերլուծելիս:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 հստակ պատկերացում կազմելու տնտեսագիտության տեսության և պրակտիկայի
հիմնական ուղղությունների մասին,
 տիրապետելու հստակ գիտելիքների տվյալ ոլորտում անալիտիկ վերլուծություններ
կատարելու համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կարողանալու վերհանել և վերլուծել տնտեսության հանրային կառավարման
հիմնական մոդելները և տնտեսության պետական կարգավորման
առանձնահատկությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ6.Գնահատելու ժամանակակից տնտեսության մեջ կառավարության դերը, հանրային
հատվածի գործառույթները և ուղենշելու զարգացման ռազմավարություներ կառավարման
ոլորտում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, այդ թվում `երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2. սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի առաջադրմամբ
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3. ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Տնտեսության հանրային կառավարման էությունը, մեխանիզմները, համակարգը:
Թեմա 2. Տնտեսական օրենքները, հավասարակշռության հիմնախնդիրը:Թեմա 3. Շուկայական
գնագոյացման պետական կարգավորումը. Հարկային բեռի բաշխումը Թեմա 4. Շուկայական
համակարգի ձախողումները: Թեմա 5. Գործարար ձեռնարկությունների կազմակերպաիրավական տիպերը: Թեմա 6. Արտադրության օրինաչափու- թյունները կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ հատվածներումֈ Շուկայի մոդելները. կատարյալ մրցակցություն և անկատար
մրցակցային շուկաներֈ Թեմա 7. Ձեռնարկատիրական միջավայրֈ ՓՄՁ դասակարգումը,
խթանման կարևորությունը և մեթոդները: Թեմա 8. Ներդրումներ. էությունը և տեսակներըֈ
Ներդրումային քաղաքականությունը և արդյունքներըֈ Թեմա 9. ՀՀ արդյունաբերությունը,
ճյուղային կառուցվածքը: Համաշխարհային ճգնաժամի ազդեցության արդյունքները: Թեմա
10.Գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարությունը և դրա հիմնական ուղղություները
ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики (схемы и статистика) : учеб.
пособие / В.П. Васильев. - М. : ДИС, 2008. - 144 c.
2. Государственное регулирование рыночной экономики / под общ. ред. В.И. Кушлина. - М.:
РАГС, 2008. - 616 c.
3. Капканщиков, С. Г. Государственное регулирование экономики / С. Г. Капканщиков. - М. :
КНОРУС, 2010. - 448 c.
4. Шишкин, С. Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско-правовой
аспект / С.Н. Шишкин. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 256 c.

1. 1204/ Բ 30

2. Քաղաքական տեխնոլոգիաներ

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 7-րդ կիսամյակ/ աշնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
1.ուսանողներին տալ առանձնահատուկ քանակական և վերլուծական գործնական
հմտություններ` հանրային ոլորտում որոշումների կայացման համար,
2.ձևավորել պատկերացում հաղորդակցության տարածության կազմակերպման և վերահսկման նշանակության մասին, ինչպես նաև տալ տեսական և կիրառական գիտելիքներ
քաղաքական տեխնոլոգիաների ձևավորման վերաբերյալֈ
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9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալու տարբեր քաղաքական համակարգերում կիրառվող քաղաքական
տեխնոլոգիսների ձևավորման առանձնահատկությունների մասին,
2. հասկանալու և ձեռք բերելու գիտելիքներ հաղորդակցության տարածության կազմակերպման վերաբերյալ
3. ձեռք բերելու օգտակար հմտություններ, մասնավորապես քաղաքականության
վերլուծության, ծրագրերի գնահատման և հանրային ոլորտի կառավարման
վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

ձևավորելու քաղաքական գործչի իմիջը

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ5. Հիմնավորելու հասարակայնության հետ կապերի և բանակցային տեխնոլոգիաների
դերը հանրային կառավարման համակարգում, բացատրելու մարկետինգի և կորպորատիվ
կառավարման մոդելների տեսական և գործնական կիրառման առանձնահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, այդ թվում `երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2. սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի առաջադրմամբ
3. ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Քաղաքական տեխնոլոգիաների էությունը: Թեմա 2. Իմիջ ձևավորելու միջոցները`
դիրքավորում, զգացմունքայնություն, մանիպուլիացիա, դիստանցավորում: Թեմա 3. Հաղորդակցության տարածության կազմակերպման 5 ձևերը: Թեմա 4. Քաղաքական գործչի արտաքին տեսքի ձևավորման նշանակությունը: Թեմա 5. Կինետիկ իմիջի ձևավորումը քաղաքական
գործչի գործունեության արդյունավետության տեսակետից: Թեմա 6. Վերբալ իմիջի դրսևորումը քաղաքական գործչի գործունեության մեջ: Թեմա 7. Միջավայրային և առարկայացված իմիջի ձևավորման նշանակությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Селентьева Д. О. Политический имидж: учебное пособие. СПб.: БГТУ, 2009. 189 с.
2. Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / под ред. М. Н. Володиной.
М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008.
3.

Шестопал Е.Б. Образы власти в постсоветской России. М., 2004.

4. Гуваков В. И. Стратегический консалтинг в современном электоральном цикле. М.: ГУ-ВШЭ,
2007.
5. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для
студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
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1. 1905/Բ 31

2. ՀՀ Սահմանադրական իրավունք

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.

6. դաս.-1, սեմ-1.5

6. 7-րդ կիսամյակ/ աշնանային

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողությանը մատուցել համապարփակ գիտելիքներ ՀՀ իրավունքի համակարգի
միջուկը հանդիսացող ՀՀ Սահմանադրության, սահմանադրական կարգի հիմունքների,
մարդու իրավունքների և ազատությունների մասին,
2. ուսանողներին հաղորդել ընդհանրական գիտելիքներ Հայաստանի Հանրապետության
պետական-սահմանադրաիրավական կարգի մասին:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերուցում կազմելու սահմանադրական իրավունքի` որպես իրավունքի ճյուղի,
ինչպես նաև ՀՀ քաղաքական համակարգի, դրա տարրերի, քաղաքացիության
ինստիտուտի մասին,
2. ստանալու անհրաժեշտ գիտելիքներ սահմանադրական կարգի հիմունքների, մարդու
իրավունքների, ազատությունների վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կարողանալու վերհանել և վերլուծել սահմանադրական իրավունքի նորմերի
բովանդակությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ2. Վերլուծելու ՀՀ-ում հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության
օրենսդրությունը, այդ համակարգի կառուցվածքը, ինստիտուտների գործունեությունը և
գործընթացները, հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության հիմքում ընկած
սկզբունքները և մոտեցումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, այդ թվում `երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2. սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի առաջադրմամբ
3. ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Առաջին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
2. Երկրորդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ գնահատման 5-ական միավորներով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սահմանադրական իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ: Թեմա 2. Սահմանադրության
տեսական հիմունքները: Թեմա 3. ՀՀ սահմանադրական կարգը: Թեմա 4. Պետական
իշխանության կազմակերպման հիմուքները: Թեմա 5. ՀՀ քաղաքական համակարգը: Թեմա 6.
Անձի իրավական կարգավիճակի հիմունքները: Թեմա 7. ՀՀ քաղաքացիությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ.Բ. Դանիելյան, «ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներում արտահայտված
իրավական դիրքորոշումներն ու դրանց իրացումը (ուղեցույց-ձեռնարկ)», Երևան, 2016
2.

Демичев Д. М. Конституционное право: учебное пособие / Д. М. Демичев. — Мн.:
Вышэйшая школа, 2004. — 351 с.

3. Конституционное право. B.E. Чиркин. Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б. Н.
Топорнин. — М.: Юристъ, 2001

1. 1901/Բ 32

2. Պետության և իրավունքի տեսություն

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1, սեմ.-1.5

6. 7-րդ կիսամյակ/ աշնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ պետության և իրավունքի առաջացման,
ձևավորման, կայացման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ,
2. ձևավորել պատկերացումներ պետության և իրավունքի հիմնական ինստիտուտների,
պետաիրավական կարևորագույն կատեգորիաների բովանդակության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալու պետության և իրավունքի, պետա-իրավական կարևորագույն
ինստիտուտների հասկացությունը, բնույթը, բնորոշ գծերը,



հասկանալու ժամանակակից իրավահասկացությունը, պետա-իրավական երևույթների
բնույթը, բովանդակությունը և նշանակությունը, նրանց անխզելի կապը և
փոխազդեցությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կարողանալու պարզաբանել և ճիշտ գնահատել պետա-իրավական երևույթների
բնույթը, որոշակի իրավիճակները տարաբնույթ պետա- իրավական ռեժիմների
պայմաններում:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ2. Վերլուծելու ՀՀ-ում հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության
օրենսդրությունը, այդ համակարգի կառուցվածքը, ինստիտուտների գործունեությունը և
գործընթացները, հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության հիմքում ընկած
սկզբունքները և մոտեցումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինար պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Պետության և իրավունքի տեսության որպես գիտության դիտարկումը
(իրավաբանական էպիստեմոլոգիան): Թեմա 2. Պետության և իրավունքի առաջացման
նախադրյալները (մինչպետական պատմական ժամանակաշրջանը որպես պետականության
նախադրյալների ձևավորման անհրաժեշտ փուլ): Թեմա 3. Պետականության առաջացման
օրինաչափությունները և ուղիները: Թեմա 4. Պետության և պետական իշխանության
հասկացությունը, բնույթը, սոցիալական նշանակությունը և առանձնահատկությունները:
Թեմա 5. Պետության ձևը և պետական մեխանիզմները: Թեմա 6.Պետության ֆունկցիաները:
Պետության տեղը և դերը հասարակության քաղաքական համակարգում: Թեմա 7.
Պետականության զարգացման փուլերը: Թեմա 8. Իրավահասկացողությունը: Թեմա 9.
Իրավունքը որպես բազմաբնույթ երևույթ: Թեմա 10. Իրավաստեղծման հասկացությունը, ձևերը
և տեսակները: Թեմա 11. Իրավունքի աղբյուրները (ձևերը): Թեմա 12. Օրենսդրության
հասկացությունը և կառուցվածքային տարրերը: Թեմա 13. Իրավունքի և օրենսդրության
համակարգը: Թեմա 14. Իրավական կարգավորումը և իրավական կարգավորման մեխանիզմը:
Թեմա 15. Իրավական համակարգը և նրանց դասակարգումը::
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Теория государства и права / под ред. А. И. Денисова. — М., 1980.
2. Теория государства и права. Часть I. Теория государства: учебник / под ред. М. Н.
Марченко. — М.: Зерцало-М, 2011. — С. 7. — 516 с.
3. Теория государства: учебник / под ред. М. Н. Марченко. — М.: Зерцало-М, 2011. — 516
4. Головкин Р. Б., Мамчун В. В., Новиков М. В. Теория государства и права: Учебное
пособие для студентов юридических ВУЗов по специальности 021100 — юриспруденция
/ ВГПУ. Владимир, 2004. с. 17.
5. Цыганов В. И. // Тезисы лекций по теории государства и права, Н.Новгород, 2006. — 9 —
стр.
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4. 5 ժամ/շաբ.

2. Արտասահմանյան երկրների պետական
կառավարում
5. դաս.-3, սեմ.-2

3. 4 ECTS կրեդիտ

6. 7-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ժողովրդավարական երկրների պետական
կառավարման համակարգի ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները,
 ուսանողներին ներկայացնել պետական-բյուրոկրատական կառույցների գործառույթային և
քաղաքական բաղկացուցիչներին, հանրային կառավարման հայեցակարգերին և
մոտեցումները:
7. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


առաջատար զարգացած երկրների փորձի հիման վրա ցույց տալու հանրային
կառավարման համակարգի ձևավորմանը, կայացմանը, զարգացմանը և փոփոխմանը
վերաբերող

փաստերը,

ուսումնասիրել

այդ

համակարգին

բնորոշ

ընդհանուր

օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


լուսաբանելու ուսումնական ծրագրով նախատեսված պետությունների սահմանադրական,
հասարակական-պետական և իրավական կարգերը, նպաստեկ ուսանողների, ինչպես նաև
սույն առարկայով հետաքրքրվող անձանց հանրային կառավարման միջազգային փորձի
ուսումնասիրության ուղղությամբ տեսական մտքի

և պատմական գիտակցության

ձևավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ1. Քննադատաբար մեկնաբանելու հանրային և պետական կառավարման
հայեցակարգային մոդելները, կառավարչական հարացույցները, վարչաքաղաքական
ռեժիմների հիմքում ընկած սկզբունքները և նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար-պարապմունք
3. Քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Առաջին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
2. Երկրորդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հանրային կառավարման համակարգը և դրա կազմակերպական կառուցվածքը:
Թեմա 2. Ժամանակակից իրավական համակարգերը և դրանց դասակարգման
առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Արտասահմանյան առաջատար երկրների պետական և
սահմանադրական կարգը: Թեմա 4. Օրենսդիր իշխանությունը և դրա գործունեության
առանձնահատկություններն արտասահմանյան առաջատար երկրներում: Թեմա 5. Գործադիր
իշխանության գործունեության առանձնահատկություններն արտասահմանյան առաջատար
երկրներում: Թեմա 6. Դատական իշխանության գործունեության առանձնահատկություններն
արտասահմանյան առաջատար երկրներում: Թեմա 7. Տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկություններն արտասահմանյան առաջատար
երկրներումֈ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Fischer F., Miller G., Sidney M. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and
Methods, by Taylor & Francis Group, 2007, pp.- 642
2. Smith K., Larimer C. The Public Policy; Theory Primer, Westview Press,2009, pp.-268
3. Mintrom M. Contemporary Policy Analysis, Oxford University Press, 2012, pp.-348
4. Gupta D. Analyzing Public Policy; Concepts, Tools and Techniques, Congressional
Quarterly, 2001, pp.-408
5. Moran M., Rein M., Goodin R. The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University
Press, New York, 2006, pp.-983
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2. Ժողովրդավարական կառավարման տեսությունը և պրակտիկան

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 7-րդ կիսամյակ/ աշնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց


8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել զանազան քաղաքագիտական դպրոցների և ուղղությունների, ինչպես նաև ժողովրդավարությունը սահմանող ցուցանիշների հետ,


ուսանողներին ներկայացնել դեմոկրատիայի ժամանակակից դրույթները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


կիմանա դեմոկրատիայի գոյության համար անհրաժեշտ պայմանները նրա տարբեր
մոդուլներն և դրույթները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կհասկանա դեմոկրատիայի բովանդակությունը արտացոլող հասկացությունների և
դրանց տարբեր մեկնաբանությունների մասին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ7.Վերլուծելու քաղաքագիտություն-հանրային կառավարման տեսություն,
քաղաքականություն-կառավարում փոխհարաբերությունների բնույթը և գնահատելու
վերջինիս դերը հանրային կառավարման համակարգում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Հանգուցային թեմաների զեկուցում-ռեֆերատների քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Դեմոկրատիայի էությունը: Թեմա 2. Դեմոկրատիայի` ծագումնաբանությունը: Թեմա
3. Ժամանակակից դեմոկրատիան քաղաքական տեսության և քաղաքական պրակտիկայի
մեջ: Թեմա 4. Ժամանակակից դեմոկրատիայի դրույթները և տեսությունները: Թեմա 5.
Դեմոկրատիայի տիպաբանությունը: Թեմա 6. Դեմոկրատիայի տեսաբանները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бегунов Ю.К. 13 теорий демократий. М.:Бизнес-Прес,2002

2. Грачев М.Н., Мадатов А.С. Демократия: методология исследования, анализ перспектив. –
М.: АЛКИГАММА, 2004.
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3. Даль Р. Демократия и ее критики. М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2003

4. Демократия: перезагрузка смыслов.-М.:Праксис,2010
5. Дзоло Д. Демократия и сложность: реалистический подход.- М.: Изд.дом Гос.ун-та-Высшей
школы экономики, 2010
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2. Ապակենտրոնացման տեսություն և
տեղական ինքնակառավարում

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2.5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1., սեմ.-1,5

6. 7-րդ կիսամյակ/ աշնանային

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել
ապակենտրոնացման

տեսությունը,

տեղական

կառավարման

սկզբունքներն ու քաղաքականությունը, ինքնակազմակերպման պատմական ձևերն ու
մեխանիզմները,


ուսումնասիրել

ՀՀ

տեղական

զարգացման
գործընթացը,
ինքնակառավարում կապը,

ինքնակառավարման

համակարգի

կայացման

և

հատկապես
վարչատարածքային
բաժանումռեսուրսային ապահովվածությունը, օրենսդրական

կարգավորումը:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`


ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


տեսության

դիրքերից

սահմանելու

և

մեկնաբանելու

կենտրոնացման

ու

ապակենտրոնացման խնդիրները, վարչական բաժանումների տրամաբանությունը,
այդ թվում իշխանական մարմինների լիազորություններն ու գործառույթները,


բացատրելու ապակենտրոնացումը որպես բազմագործոն երևույթ՝ անդրադառնալով
դրանցից յուրաքանչյուրին ինչպես առանձին-առանձին, այնպես էլ ընդհանուր
համատեքստում,



քննարկելու ապակենտրոնացման և ապահամակենտրոնացման համատեքստը,
համայնքների

վարչական

խոշորացման

և

միջհամայնքային

միավորումների

կազմավորման հայեցակարգային ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու ապակենտրոնացման քաղաքականության նպատակները, տեղական
ինքնակառավարման

համակարգում
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առկա

հիմնախնդիրները

հայկական

իրականության մեջ,


համեմատելու ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման հաջողած
փորձ ունեցող երկրների բարեփոխումների ծրագրերը, համայնքների խոշորացմանն
ու օպտիմալացմանն ուղղված քաղաքական գործընթացները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


օգտագործելու տեսական գիտելիքները տարածքային կառավարման գործնական
ոլորտում աշխատելու համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. Վերարտադրելու կառավարչական մտքի և հանրային կառավարման դպրոցների
նախկին և ներկա առավել հայտնի ներկայացուցիչների հիմնական գաղափարները:
2. Ա7. Բացատրելու հանրային կառավարման տեսությունների ձևավորման ու զարգացման
օրինաչափությունները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար-պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
4. դեպքային-ուսումնասիրություն
5. քննարկումներ
6. թիմային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Առաջին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
2.Երկրորդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ապակենտրոնացման առավելություններն ու թերությունները: Թեմա 2.
Ապակենտրոնացման
հիմնական
տեսակները:
Թեմա
3.
Կենտրոնացման
և
ապակենտրոնացման փոխադարձ կապը: Թեմա4. Ապակենտրոնացման աստիճանի
գնահատման ցուցանիշները: Թեմա 5. Օրենսդրական շրջանակ: Թեմա 6. Տեղական
ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 7. Տեղական
ինքնակառավարման սահմանումը, սկզբունքները «Տեղական ինքնակառավարման մասին
եվրոպական խարտիայում»: Թեմա 8. Տեղական իշխանությանը մասնակցելու իրավունքը:
Թեմա 9. Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական
դաշտը: Թեմա 10. Ծառայությունների համակարգ և ֆինանսների բաշխում: Թեմա 11.
Եկամուտների բաշխում: Թեմա 12. Տարածքային և վարչական կառուցվածքներ: Թեմա 13.
Տեղական
ինքնակառավարումը
Հայաստանում.
Բարեփոխումների
բազմաչափ
գնահատումը:
Թեմա
14.
Վարչատարածքային
միավորները
և
տեղական
ինքնակառավարման միավորները: Թեմա15. Վարչատարածքային բարեփոխումները:
Համայնքների սեփականությունը: Թեմա 16. ՏԻՄ-երի լիազորություններն ու համայնքի
ֆիանանսական միջոցների համապատասխանությունը: Թեմա 17. Տեղական բյուջե: Թեմա
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2. Ծրագրերի կառավարում

18. Հայաստանի համայնքների խոշորացման հայեցակարգը: Թեմա 19.
Տեղական
իշխանությունների
գործունեության
նկատմամբ
վարչական
վերահսկողություն
իրականացնող մարմինները (ՀՀ և այլ երկրների վերլուծություն):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թումանյան Դ., Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում, գիրք 2,3,4
/2004, 2007, 2009/
2. Falleti G. Tulia, Decentralization and Subnational Politics in Latin America, Cambridge
University Press, UK, 2010
3. Michiel S. De Vries, Reddy P.S., Shamsul Haque N. Improving Local Government: Outcomes
of Comparative Research, Palgrave, New York, 2008
4. Peter J. Governance in Western Europe, «Sage», US, 2001
5. Treisman P. The Architecture of Government: Rethinking Political Decentralization,
Cambridge University Press, UK, 2007
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6.

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3., սեմ.-2

6. 8-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

6. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.




Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել ծրագրերի մշակման, նախագծման մոտեցումների և
հիմնարար սկզբունքներին,
ներկայացնել ծրագրերի աշխատակազմի կառավարման մոդելները և մոտեցումները,
տալ գիտելիքներ ծրագրերի գնահատման և մոնիթորինգի մեթոդների և տեխնիկաների
վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


հասկանալու ծրագրերի մշակման, դրանց անհրաժեշտության գնահատման և
նախագծման եղանակները և սկզբունքները,



ճանաչելու ծրագրերի կառավարման հիմնական մոտեցումները և մոդելները,

 խորապես ծանոթ լինելու ծրագրերի գնահատման և մոնիթորինգի մեթոդներին և
տեխնիկաներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


աշխատելու իրական ծրագրերի հետ, կատարել դրանց մշակումը և պլանավորումը,

 կառավարելու իրական ծրագրեր՝ աշխատակազմի հավաքագրմամբ և կառավարման
մոդելի ընտրությամբ,
 իրականացնելու ծրագրերի գնահատման և մոնիթորինգի մեթոդները և տեխնիկաները
` ծրագրի արդյունավետությունը ապահովելու նպատակով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կարողանալու արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական աղբյուրներից (ներառյալ
համացանցային), քննադատաբար վերլուծելու և օգտագործելու նպատակով,
 կարողանալու ներկայացնել սեփական կարծիքները, վերլուծության արդյունքները և
մոտեցումները տարբեր լսարաններին և փաստարկել դրանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ3.Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինարներ
3. Քննարկումներ, աշխատանք փոքր խմբերով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` գնահատման 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ծրագիր հասկացությունը, ծրագրի տեսլականը, տեսությունը, նպատակը և
նախագիծը: Թեմա 2. Ծրագրերի տեսակները, կարիքը և փոխազդեցությունը իրականացման
միջավայրի հետ, ծրագրի ռեսուրսները: Թեմա 3. Ծրագրի աշխատակազմի հավաքագրումը և
կառուցվածքը, թիմերի տեսակները և թիմային աշխատանքի սկզբունքները: Թեմա 4.
Տեղեկատվության շրջանառությունը ծրագրում: Թեմա 5. Ծրագրի շահագրգիռ կողմերը: Թեմա
6. Ծրագրի կառավարման մոդելները: Թեմա 7. Ծրագրի մոնիթորինգը և գնահատումը, հատուկ
հետազոտությունների մեթոդների կիրառումը մոնիթորինգի և գնահատման ընթացքում:Թեմա
8. S.M.A.R.T. մոտեցման կիրառումը ծրագրերի կառավարման ոլորտում: Թեմա 9. Միջոցների
հավաքագրումը որպես ծրագրերի կառավարման գործիք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Ոսկանյան, Մոնիթորինգ և գնահատում. ուղեցույց վերապատրաստողների համար,
ԵՄ ՎՎՀ «Հայաստանում երեխաների նկատմամբ բռնության նվազեցում», Երևան 2013:
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). USA: Project
Management Institute Inc., 2006. pp- 5-65
https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%2
0PM%20Resources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf
3. Max Wideman, The Future of Project Management. Project Management Wisdom, 2007.
http://www.maxwideman.com/papers/future/intro.htm
4. Harold Kerzner; Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and
Controlling. USA: John Wiley&Sons Inc. 2003. pp-1-29, 139- 191
http://www.books.mec.biz/tmp/books/55F1OL4WQC7HL2OBCGHS.pdf
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4. 5 ժամ/շաբ.

2. Հանրային քաղաքականության
վերլուծություն
5. դաս.-14, սեմ.-6

6. 8-րդ կիսամյակ/ գարնանային
7. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.

3. 4 ECTS կրեդիտ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել հանրային քաղաքականության մշակման, իրականացման,
գնահատման և բարեփոխման գործընթացները, ինչպես նաև հանրային կյանքի
հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ կառավարության միջամտության եղանակները
հանրային քաղաքականությունների միջոցով:



ուսանողներին փոխանցել համալիր գիտելիքներ հանրային կյանքի առանձին
ոլորտներում
քաղաքականությունների
մշակման,
իրականացման
օրինաչափությունների, փուլերի և կիրառվող գործիքների վերաբերյալ:
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ձևավորել համապարփակ գիտելիքներ և գործնական հմտություններ իրականացնելու
հանրային
քաղաքականության
վերլուծություն՝
կիրառելով
միջդիսցիպլինար
մոտեցումներ և վերլուծական շրջանակներ:
8. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու հանրային քաղաքականության առանձին ենթաոլորտների՝ օրակարգի
հաստատման, քաղաքականության ծրագրման, գործընթացի, գնահատման և
վերլուծության կառուցվածքային բաղադրիչները,

նպատակները

և վերլուծական

գործիքակազմը,


բացատրելու

կարգավորիչ,

բաշխիչ,

վերաբաշխիչ

և

հարակազմիչ

քաղաքականությունների բնույթը, նպատակները, կիրառելիության իրավիճակային
գործոնները և սահմանափակումները,
 մեկնաբանելու հանրային քաղաքականության մշակման ռացիոնալ, ինկրեմենտալ,
ինստիտուցիոնալ մոդելները, առավելություններն ու սահմանափակումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 հանդես գալու հանրային քաղաքականությունների նախաձեռնման, փոփոխման, նոր
հանրային ծառայությունների մատուցման կոնկրետ առաջարկություններով,
 իրականացնելու կառավարության գործունեության, շուկայի, շուկայի ձախողման,
քաղաքականության իրականացման, համեմատական-ինստիտուցիոնալ և ծախքերշահույթներ վերլուծություններ,
 կիրառելու հետազոտության քանակական և որակական մեթոդները հանրային
քաղաքականությունների վերլուծության նպատակով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կազմելու հանրային քաղաքականության ծրագիր,

 առանձնացնելու և վերլուծելու հանրային հիմնախնդիրներ՝ քաղաքականության
նախընտրելի մեթոդների դուրսբերման նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ2.Տիրապետելու միջգիտակարգային վերլուծության և համադրման եղանակների:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինար քննարկումներ,
2. հանրային քաղաքականության քեյսերի քննարկումներ և վերլուծություն,
3. ինքնուրույն հետազոտական գրավոր աշխատանքի պատրաստում ուսանողների կողմից:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հանրային քաղաքականության սահմանումները, վերլուծության գիտականության
չափանիշները: Թեմա 2. Հիմնախնդրի ճանաչում, օրակարգի հաստատում, օրակարգի
մակարդակները: Թեմա 3. Քաղաքականության տեսակները: Թեմա 4. Հանրային ընտրության,
ռացիոնալ ընտրության տեսություններ, ինկրեմենտալիզմ, փուլերի տեսություն: Թեմա 5.
Քաղաքականության խորհրդատվության տրամադրում: Թեմա 6. Քաղաքականության
ձևակերպում և որոշումների կայացում: Թեմա 7. Քաղաքականության իրականացում,
իրականացման վերևից-ներքև և ներքևից-վերև տեսությունները: Թեմա 8. Կոալիցիաների
տեսություն: Թեմա 9.
Քաղաքականության նախագծերի կազմում: Թեմա 10.
Քաղաքականության գնահատում և դադարեցում: Թեմա 11. Քաղաքականության վերլուծության
քանակական մեթոդները: Թեմա 12. Հարցումների իրականացումը: Թեմա 13.
Քաղաքականության վերլուծության որակական մեթոդները: Թեմա 14. Ծախքեր-շահույթներ
վերլուծություն:
Թեմա
15.
Քաղաքականության
միջավայրային
ազդեցության
և
տեխնոլոգիական գնահատում: Թեմա 16. Հանրային քաղաքականության վերլուծական,
փորձագիտական, նորմատիվային և փաստաթղթային ապահովում: Թեմա 17. Հանրային
քաղաքականության վերլուծության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 18. Հանրային
քաղաքականության փորձագիտական ապահովումը և ուղեղային կենտրոնները: Թեմա 19.
Հանրային քաղաքականության վերլուծության տիպերը: Թեմա 20. Քաղաքականության
վերլուծության էթիկական չափանիշները: Թեմա 21. Վերլուծական ռազմավարությունները:
Թեմա 22. Շուկայի վերլուծություն: Թեմա 23. Շուկայի ձախողման վերլուծություն: Թեմա 24.
Կառավարության ձախողման վերլուծություն: Թեմա 25. Համեմատական-ինստիտուցիոնալ
վերլուծություն: Թեմա 26. Գենդերային չափումները հանրային քաղաքականության
վերլուծություններում: Թեմա 27. Քաղաքականության իրականացման վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Fischer F., Miller G., Sidney M. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and
Methods, by Taylor & Francis Group, 2007, pp.- 642

2. Smith K., Larimer C. The Public Policy; Theory Primer, Westview Press,2009, pp.-268
3. Mintrom M. Contemporary Policy Analysis, Oxford University Press, 2012, pp.-348
4. Gupta D. Analyzing Public Policy; Concepts, Tools and Techniques, Congressional Quarterly,
2001, pp.-408
5. Moran M., Rein M., Goodin R. The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University
Press, New York, 2006, pp.-983
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2. Կայուն զարգացման տեսություններ և
քաղաքականություն
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3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 8-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել կայուն զարգացման հայեցակարգի բովադակությունը
 սովորեցնել ընդհանուր տեսամեթոդաբանական հենք մասնագիտական ոլորտի կայուն
զարգացումն ապահովելու համար,
 զարգացնել ուսանողների մասնագիտական աշխարհայացքային և գաղափարահենք
մտածողությունը,
զարգացնել կայուն զարգացման համատեքստում մասնագիտական վերլուծություններ
կատարելու հմտություններֈ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


քննարկել կայուն զարգացման հայեցակարգի առաջացման պատճառները,



մեկնաբանել կայուն զարգացման գաղափարախոսությունը և հայեցակարգը,



բացատրել ժամանանակից կայուն զարգացման և հանրային կառավարման փոխադարձ
կապերը,



ներկայացնել կայուն զարգացման քաղաքականության կիրառումը հանրային
կառվարման մեջֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել և գնահատել մարդկային պահանջմունքների փոփոխություններով
պայմանավորված գլոբալ հիմնախնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման ուղիներ՝
հանրային կառավարման նպատակով՝ կայուն զարգացման համատեքստում,



առաջարկել հանրային կառավարման ռազմավարական զարգացման տարբերակներ՝
հիմնված կայուն զարգացման գաղափարախոսության վրա,



օգտագործել կայուն զարգացման հայեցակարգը՝ հանրային կառավարման
հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծման և կառավարման համար,



վերլուծել կայուն զարգացման գործընթացները ՀՀ-ում և ներկայացնել դրանց կապը
հանրային կառավարման հետֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․
7․ մտածելու գլոբալ և գործելու լոկալ,
8․ գործել գաղափարահենք կերպով,
9․ վերլուծել և գնահատել հանրային կառավարման ինստիտուտների զարգացման
քաղաքականությունը կայուն զարգացման հայեցակարգի տեսանկյունից,
10․ համակարգել մասնագիտական գրավոր և բանավոր խոսքըֈ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ4. Վերլուծելու, համադրելու և մեկնաբանելուկայուն զարգացման հայեցակարգի
գործնականացման հիմնական միտումները և դրանց հիմքում ընկած սկզբունքները և
մոտեցումները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լսարանային հանդիպումներ՝ ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցմամբֈ
2. Թեմատիկ գրականության ընթերցում՝ տնային հանձնարարությունների միջոցով
դասընթացի թեմատիկ հիմնական գրականությանը ծանոթանալու նպատակովֈ
3. Ուսանողների թեմատիկ դիտարկումներ՝ դասախոսության թեմաների վերաբերյալ
քննական մոտեցում և սեփական տեսակետ զարգացնելու նպատակովֈ
4. Ուսանողների ընթացիկ զեկուցումներ ՝ գործնական պարապմունքների ընթացքում
նախապես ընտրված տարածաշրջանում ինտեգրման գործընթացների վերաբերյալ
ընթացիկ զեկուցումներֈ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Կայուն զարգացման գաղափարախոսություն, հայեցակարգ, քաղաքականություն
2․ Կայուն զարգացումը և գլոբալ հիմնախնդիրների լուծման քաղաքականությունը
3․ Կայուն զարգացումն ապահովող ռազմավարական լուծումներ
5․ Կայուն զարգացումը և հանրային կառավարումը
6․ Կայուն զարգացման գործընթացները ՀՀ-ում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դանիելյան Կ .Ս . Կայուն զարգացման համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը`
կուտակված փորձը, մարտահրավերները ու ձեռքբերումները, Եր., 2006
2. Վալեսյան Լ․ Աշխարհագրական կանխատեսումֈ Մեթոդաբանական հիմունքները,
կիրառական ու կառուցողական նշնակությունը, Եր., 2008
3. Шимова О.С. Вопросы методологии измерения устойчивого социально-экономичкеского
развития. Минск, 2009
4. Tracey Strange, Anne Bayley Sustainable Development: Linking economy, society,
environment. 2008
5. Jeri Jencen Toward a New Paradigm of Sustainable Development: Lessons from the Partnership
for Grpwth, 2013
6. Gilberto Gallopìn A systems approach to sustainability and sustainable development. 2003
7. Judd F. Sneirson Green Is Good: Sustainability, Profitability, and a New Paradigm for
Corporate Governance, 2009

1. 1203/Բ39

2. Կորպորատիվ կառավարում

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-14, սեմ.-6

6. 8-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ տեսական
հիմնարար գիտելիքներ,
 զարգացնել բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման հիմնախնդիրների
վերաբերյալ գործնական հմտություններ,
 հաղորդել գիտելիքներ բաժնետերերի իրավունքների և դրանց պաշտպանության
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կառուցակարգերի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ձևավորելու տեսական գիտելիքներ կորպորատիվ կառավարման, կորպորատիվ
սոցիալական պատասխանատվության,
կորպորատիվ
մշակույթի
հիմնական
գործիքակազմի, կառուցակարգերի և գործընթացների վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Ըմբռնելու երկրի ու ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի ու
կառուցակարգերի
առանձնահատկությունները,
իրականացնել
երկրային
համեմատություններ,
գնահատել
բաժնետերերի
իրավունքների
պաշտպանվածությունը և այլն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Վերլուծելու
ընկերությունների
կորպորատիվ
կառավարման
հիմնախնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ:

հնարավոր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ5. Հիմնավորելու հասարակայնության հետ կապերի և բանակցային տեխնոլոգիաների
դերը հանրային կառավարման համակարգում, բացատրելու մարկետինգի և կորպորատիվ
կառավարման մոդելների տեսական և գործնական կիրառման առանձնահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինար-պարապմունքներ
3. Իրավիճակային խնդիրների լուծում
4. Դասընթացին առնչվող նյութերի ներկայացում և ինտերակտիվ քննարկումների
իրականացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ գնահատման 3 և 2 միավորներով:
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. «Կորպորատիվ կառավարում» հասկացության էությունը. «Կորպորատիվ
կառավարում» հասկացության սահմանումները, կորպորատիվ կառավարման տեսական
հիմքերը, կորպորատիվ կառավարման միջազգային սկզբունքները, կորպորատիվ
կառավարման արդյունավետ և ոչ արդյունավետ համակարգերի բնութագրական գծերը,
կորպորատիվ կառավարման ինստիտուցիոնալ միջավայրը.
Թեմա 2. Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը որպես կորպորատիվ
կառավարման նոր մոտեցում. Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության էությունը
և հիմնական հայեցակարգերը, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության
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հիմնական
առավելություններն
ու
զարգացման
փուլերը,
ոչ
ֆինանսական
հաշվետվությունները.
Թեմա 3. Կորպորատիվ կառավարման կառուցվածքի էությունը և ընկերությունների
կառավարման ու վերահսկման մարմինները. բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը և դրա
իրավասություններն ու տեսակները, տնօրենների խորհուրդը և վերջինիս իրավասություններն
ու գործառույթները, ձևավորման կարգը, տնօրենների խորհրդի քանակական ու որակական
կազմը, գործադիր մարմին, ներքին հսկողության համակարգ.
Թեմա 4. Բաժնետերերի իրավունքներն ու պարտականությունները. ձայնի իրավունք,
շահութաբաժիններ
ստանալու
իրավունք,
շահութաբաժնային
քաղաքականություն,
տեղեկատվության
ստացման
իրավունք,
ընկերության
լուծարման
ժամանակ
վերջնահաշվարկին
մասնակցելու
իրավունք,
դատական
կարգով
իրավունքները
պաշտպանելու իրավունք, բաժնետերերի հիմնական պարտականություններ.
Թեմա 5. Կորպորատիվ կառավարման էական գործողություններն ու միջոցառումները.
կանոնադրական կապիտալի ավելացում և նվազեցում, բաժնետոմսերի անվանական արժեքի
ավելացում կամ նվազեցում, խոշոր և շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների
կնքում, տարեկան հաշվետվությունների բացահայտում.
Թեմա 6. Կորպորատիվ կառավարման հարաբերությունների փաստաթղթավորումը.
կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք, կորպորատիվ վարքագծային կանոններ,
կորպորատիվ քաղաքականություններ և ընթացակարգեր, կորպորատիվ փաստաթղթերի
թղթապանակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք, 2010թ.:
2. Նարինե Մելիքյան, Կորպորատիվ մշակույթը որպես տնտեսական ժողովրդավարության
հիմք, 2009թ., www.crrc.am:
3. Նարինե Մելիքյան, ՓՄՁ-ների դերը հասարակության զարգացման գործում, 2010թ.:
4. Նարինե Մելիքյան, Կորպորատիվ քարտուղարը կորպորատիվ կառավարման
համակարգում, 2017թ.:
5. Ричард Брейли и Стюарт Майерс. Принципы корпоративных финансов. ЗАО ―ОлимпБизнес‖. Москва 2004.

1. 1203/Բ40
4. 5 ժամ/շաբ.

2. Սոցիալական քաղաքականություն

3. 4 ECTS կրեդիտ

5. դաս.-3, սեմ.-2

6.9-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ծանոթացնել սոցիալ-տնտեսական փոխազդեցությունների ընդհանուր
համակարգում պետության սոցիալական քաղաքականության հիմնական ոլորտներին,


առանձնահատկություններին ու իրականացման մեխանիզմներին,
ներկայացնել ՀՀ սոցիալական քաղաքականության հիմնական խնդիրները, դրանցից
բխող գերակայություններն ու լուծման համապատասխան ուղիները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ունենալու համակողմանի գիտելիքներ սոցիալական քաղաքականության էության,
նպատակների, խնդիրների, իրականացման մոդելների, լծակների, մեխանիզմների ու



հիմնական ուղղությունների մասին,
ունենալու
ամփոփ
պատկերացում

ՀՀ-ում

իրականացվող

սոցիալական

քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրների և դրանց լուծման առաջարկվող
մեխանիզմների ու մոտեցումների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


տիրապետելու դասընթացի հիմնական մասնագիտական հասկացություններին ու



դրանց բովանդակությանը,
կարողանալու համապատասխան ցուցանիշների միջոցով իրականացնել առանձին
ոլորտներում իրականացվող սոցիալական քաղաքականության արդյունքների
վերլուծություն և գնահատում::

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


ձեռք բերելու հետազոտության համար անհրաժեշտ տեղեկատվական –վերլուծական
հենքի ապահովման հմտություններ



ձեռք բերելու տեղեկատվության և վիճակագրական տվյալների հետ աշխատելու
կարողություններ:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ3. Գնահատելու սոցիալական-հոգեբանական գործոնների և դերակատարությունը
հանրային կառավարման համակարգում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. «քեյս-ստադի»-ներ,
3. խմբային աշխատանք,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Առաջին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
2.Երկրորդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սոցիալական քաղաքականության էությունը, գործառույթները և հիմնական
սկզբունքները: Թեմա 2. Սոցիալական քաղաքականության գերակայությունները,
իրականացման մեխանիզները և արդյունավետության գնահատումը: Թեմա 3. Սոցիալական
քաղաքականության սուբյեկտները:Թեմա 4. Սոցիալական քաղաքականության հիմնական
մոդելները և իրականացման միջազգային փորձը: Թեմա 5. Սոցիալական պետություն.
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Էությունը, գործառույթները և զարգացման փուլերը: Թեմա 6. Սոցիալական
քաղաքականությունը աշխատանքային հարաբերությունների ոլորտում: Թեմա 7.
Բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը: Թեմա 8. Աղքատության հիմնախնդիրը և դրա
լուծման ուղիները Թեմա 9 . Ընտանիքի, կանանց, երեխաների և երիտասարդության
սոցիալական պաշտպանությունը: Թեմա 10. Սոցիալական քաղաքականությունը
առողջապահության ոլորտում: Թեմա 11. Սոցիալական քաղաքականությունը կրթության,
գիտության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում:Թեմա 12. Սոցիալական
քաղաքականությունը ժողովրդագրության ոլորտում:Թեմա 13. Սոցիալական
գործընկերություն:Թեմա 14. Սոցիալական կոնֆլիկտները աշխատանքային
հարաբերությունների ոլորտում և դրանց լուծումը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գյոզալյան Վ. Գ., Սոցիալական քաղաքականություն, Երևան, Տիր, 2017, 372 էջ:
2. Հայաստանի

Հանրապետության

2014-2025թթ.

Հեռանկարային

զարգացման

ռազմավարական ծրագիր, Հավելված ՀՀ կառավարության 2014թ. մարտի 27-ի N 442-Ն
որոշման:
3. Гриценко Н. Н., Волгин Н. А., Попов Ю. Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А., Основы
социального государства: учебник для вузов, М, 2009, 440 c.
4. Холостова, Е.И. Социальная политика : учеб. пособие, М., 2000, 368 c.
5. Социальная политика. Учебник, под общей редакцией Н. А. Волгина, М., 2003, 701c.

1. 1203/Բ45

2. Հանրային հիմնախնդիրների կարգավորման
մեթոդներ
4. 5 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.- 2
6. 9-րդ կիսամյակ/ աշնանային

3. 4 ECTS կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին հանրային հիմնախնդիրների հայտնաբերման և
կարգավորման ժամանակակից մոտեցումներին,
 ներկայացնել ուսանողներին աղքատության հիմնախնդրի հայեցակարգերը,
հաշմանդամության հիմնախնդրի կարգավորման հիմնական մոտեցումները և միջազգային
փորձը,
 ծանոթացնել ուսանողներին առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի
կազմակերպման այլընտրանքներինֈ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալու հանրային հիմնախնդիրների փիլիսոփայությունը



տիրապետելու հաշմանդամության հիմնախնդրի կարգավորման մեթոդներին
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ծանոթանալու շեղվող վարքի կարգավորման այլընտրանքներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կարողանալու նույնացնել և գնահատել հանրային հիմնախնդիրները

 վերլուծելու հանրային հիմնախնդիրների առաջացման պատճառները և կարգավորման
հնարավորությունները
 համեմատելու հանրային հիմնախնդիրների կարգավորման այլընտրանքները և ընտրել
առավել արդյունքվետ եղանակը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Բ3. Գնահատելու սոցիալական-հոգեբանական գործոնների և դերակատարությունը
հանրային կառավարման համակարգում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Ներկայացում
4. Ֆիլմերի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Առաջին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
2. Երկրորդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հանրային հիմնախնդիրը որպես սոցիալական հակասություն: Թեմա 2.
Աղքատությունը որպես հանրային հիմնախնդիր: Թեմա 3. Սոցիալական հավասարություն և
սոցիալական արդարություն: Թեմա 4. Աղքատության հայեցակարգեր: Թեմա 5. Շեղվող
վարքը որպես հանրային հիմնախնդիր: Թեմա 6. Սոցիալական սանկցիաներ և
այլընտրանքային պատիժներ: Թեմա 7. ՀՀ-ում պրոբացիայի ներդրման նախադրյալները և
հայեցակարգը: Թեմա 8. Մեդիացիան որպես վեճերի կարգավորման այլընտրանքային
տեխնոլոգիա: Թեմա 9. Հաշմանդամությունը որպես հանրային հիմնախնդիր: Թեմա 10.
Հաշմանդամություն. բժշկական և սոցիալական մոդելները: Թեմա 11. Հաշմանդամության և
ֆունկցիաների միջազգային դասակարգիչ: Թեմա 12. Առանց ծնողական խնամքի մնացած
(ԱԾԽՄ) երեխաները որպես հանրային հիմնախնդիր: Թեմա 13. Երեխայի խնամքի
կազմակերպման այլընտրանքային ձևերը: Թեմա 14.Գենդերային հիմնախնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Անտոնյան Մ., Երեխաների` ընտանեկան խնամքի ու պաշտպանության իրավունքի
իրացման հիմնական և այլընտրանքային ձևերը, 2010:
2. Ավագյան Ա., Գևորգյան Հ., Գենդերային ուսուցում: Ուս. ձեռնարկ. – Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2006:
3. Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը. Վիճակագրական վերլուծական
զեկույց, Երևան, 2012.
4. Քարամյան Լ., Հանրային իրազեկվածությունը և խտրականությունը ԼԳԵՓ համայնքի
նկատմամբ. իրավիճակը ՀՀ-ում. – Եր.: «Ալֆա-Պրինտ», 2011:
5. Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное пособие.
Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2011г..
1.1203/Բ46

2. Մարկետինգի հիմունքներ
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4.5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 9-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ուսանողներին մարկետինգի հիմունքները` առաջացումը, պատմական
զարգացումը, տեսական հիմքերը,



հետազոտել մարկետինգի հիմնական սկզբունքները, խնդիրները, նպատակները,
գործառույթները և դասակարգումը,



վերլուծել մարկետինգի և մարկետինգային հետազոտությունների հասկացությունները,
ինչպես նաև շուկան, նրա սեգմենտացիան, ապրանքը և ծառայությունները, դրանց գնային
քաղաքականությունը, առաջխաղացման հնարավորությունները,



առանձին ուշադրություն դարձնել մարկետինգային կառավարմանը և միջազգային
մարկետինգին,



վերլուծել մարկետինգի տեսական հիմքերը Հայաստանում:


Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ծանոթանալու մարկետինգի հիմունքների հիմնական առանձնահատկություններին և
գործիքներին,
 դիտարկելու միջազգային փորձի ակնառու դեպքերի մարկետինգային
ռազմավարության կիրառման տեսանկյունից,
 ներկայացնելու մարկետինգային արդի ռազմավարությունները ՀՀ ընկերությունների
օրինակովֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու մարկետինգային շուկան և սեգմենտավորելու այն,

 համապատասխան իրավիճակների համար կիրառելու տարբեր մարկետինգային
գործիքներ,
 մշակելու գործնականում ներկայացված դեպքերի համար մարկետինգային
ռազմավարությունֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


մանրամասն վերլուծելու մարկետինգի տեսական հիմքերը

 գործնականում կիրառելու տեսական հիմունքներով ուսումնասիրած
շուկայագիտական սկզբունքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ5.Հիմնավորելու հասարակայնության հետ կապերի և բանակցային տեխնոլոգիաների դերը
հանրային կառավարման համակարգում, բացատրելու մարկետինգի և կորպորատիվ
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կառավարման մոդելների տեսական և գործնական կիրառման առանձնահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինար-քննարկումներ,
2. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Մարկետինգի էությունը: Թեմա 2` Շուկայի մարկետինգային հետազոտում: Թեմա 3.
Շուկայի սեգմենտավորումը: Թեմա 4.Ապրանքը և ծառայությունը մարկետինգում: Թեմա
5.Գնային քաղաքականությունը: Թեմա 6. Իրացման քաղաքականությունը
կազմակերպությունում: Թեմա 7.Միջազգային մարկետինգ: Թեմա 8 .Հաճախորդների հետ
կապերի կառավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Belden S. R. A. Neuroeconomics and Neuromarketing. Practical Applications and Ethical Concerns //
Journal of Mind Theory. — 2008.
2. Kotler, Philip. 1984. Marketing Essentials. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
3. Евдокимов О.Г. Маркетинг: Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2011.
4. Фил Барден Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем – Манн, Иванов и Фербер
,2014
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2. Վարչարարություն և կառավարչական
գործիքներ
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4.5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-2
6. 9-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել վարչարարության իրականացման հիմնական սկզբունքներին


ուսանողներին ներկայացնել պետական կառավարման
առաջադրանքների կատարման գործիքները և մեթոդները,


ապարատում

վարչական

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ձեռք բերելու գիտելիքներ պլանավորման և իրականացման ոլորտում՝
վարչարարության որակի կատարելագործման նպատակով,



ձեռք բերելու քանակական և որակական հետազոտության մեթոդների իմացություն,



ձեռք բերելու գիտելիքներ պետական ծրագրերի և դրանց իրականացման գործընթացի
կառավարման մասինֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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նախագծելու համապատասխան հետազոտական ծրագրեր, որոնք հիմնված կլինեն
կոնկրետ հետազոտական խնդիրների վրա,




մշակելու տվյալների հավաքագրման, մշակման և գնահատման քանակական և
որակական փաթեթներ,
կիրառելու ծրագրի և գործընթացների կառավարման գործիքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


գնահատելու հանրային ոլորտի խնդիրների լուծման որակը,



իրականացնելու հիմնախնդրային ուղղվածությամբ ինքնուրույն նախագծային
աշխատանք:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ1.
Քննադատաբար
մեկնաբանելու
հանրային
և պետական
կառավարման
հայեցակարգային մոդելները, կառավարչական հարացույցները,

վարչաքաղաքական

ռեժիմների հիմքում ընկած սկզբունքները և նորմերը:
2. Գ2. Տիրապետելու միջգիտակարգային վերլուծության և համադրման եղանակների:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինար-քննարկումներ,
2. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Առաջին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
2.Երկրորդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ գնահատման 4, 3 և 3 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Վարչարարության ներածություն: Թեմա 2. Վարչարարության պլանավորում: Թեմա 3.
Վարչարարության իրականացում: Թեմա 4.Հասկացություն վարչարարության գնահատման և
մոդելների մասին: Թեմա 5. Գնահատման պլանավորում և իրականացում: Թեմա 6.
Հասկացություն վարչարարության որակի և մոդելների մասին: Թեմա 7. Պետական ծրագրերի
կառավարում և կառավարման գործընթացի պլանավորում: Թեմա 8. Վարչարարական
առանձին դեպքերի մշակում: Թեմա 9.Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդներ:
Թեմա 10. Հետազոտության նախագծում: Թեմա 11. Քանակական և որակական
հետազոտության մեթոդների կիրառում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Эволюция регуляторной политики в странах-членах ОЭСР, Н.Малышев,
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/42051724.doc
2. Administrative Law and Regulatory Policy: Problems Text, and Cases, Seventh Edition (Aspen
Casebook) 7th Edition, by Stephen G. Breyer (Author), Richard B. Stewart (Author), Cass R.
Sunstein (Author), Adrian Vermeule (Author), Michael Herz (Author)
3. Breyer, Stephen, Regulation and Its Reform (Cambridge: Harvard University Press, 1980, 9th
edition.
4. Managing Regulation: Regulatory Analysis, Politics and Policy (The Public Management and
Leadership Series), by Martin Lodge (Author), Kai Wegrich (Author), Palgrave 2012.

1. 1203/Բ44

2. Հետազոտական մեթոդները հանրային
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3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

քաղաքականության մեջ
5. դաս.-3, սեմ.-2

6. 9-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին փոխանցել համապարփակ իմացություն հանրային քաղաքականության
վերլուծության գործընթացում հետազոտական մեթոդների բովանդակության, կիրառման
եղանակների
նպատակահարմարության
որոշման,
գործարկման
հաջորդական
գործընթացի առանձնահատկությունների մասին:


ձևավորել վերլուծության հետազոտական և հիմնարար մեթոդների կիրառման,
քաղաքականության
վերլուծության
համար
անհրաժեշտ
տեղեկատվության
հավաքագրման և կառավարման, հետազոտության արդյունքների հիման վրա
քաղաքականության խորհրդատվության տրամադրման կարողություններ:



ուսանողների մոտ ձևավորել կանխավարկածների կառուցման, հասկացությունների
օպերացիոնալիզացիայի և համեմատական մեթոդով ուսումնասիրության կատարման
խորքային պատկերացումներ և հմտություններ:
9.Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


խորապես ընկալելու և ներկայացնելու վերլուծության արագ և հիմնարար մեթոդների
էությունը, հետազոտական գործընթացի փուլերը, հետազոտական տեղեկատվության
հետ աշխատանքի հիմունքները:



զարգացնելու հիպոթեզներ, կազմելու հետազոտական հարցաշարեր, առանձնացնելու
ընտրանքի
ձևավորման
նպատակահարմար
եղանակը,
իրականացնելու
փաստաթղթային վերլուծություն և կիրառելու նկարագրողական վիճակագրության
գործիքները:

 մեկնաբանելու հետահայաց գնահատման տիպերը, հետազոտության էքսպերիմենտալ
և քվազի-էքսպերիմենտալ մոդելների կառուցման առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կիրառելու տարբեր վերլուծական ռազմավարություններ, հավաքագրելու անհրաժեշտ
տեղեկատվություն և կառուցելու հիպոթեզներ,
 զարգացնելու չափանիշներ և դրանց հիման վրա իրականացնելու հանրային
քաղաքականությունների այլընտրանքային համեմատություն,
 կիրառելու հետազոտության քանակական և որակական մեթոդները հանրային
քաղաքականությունների վերլուծության նպատակով:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կազմելու կոնկրետ հիմնախնդիրների շուրջ քաղաքականության նախագծեր և
տրամադրելու քաղաքականության խորհրդատվություն,
 իրականացնելու գործոնային վերլուծություն՝ դուրս բերելով պատճառական կապերը և
փոփոխականները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինար քննարկումներ,
2. հետազոտական քեյսերի քննարկումներ և վերլուծություն,
3. ինքնուրույն հետազոտական գրավոր աշխատանքի պատրաստում ուսանողների կողմից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն [քննությունը անցկացվում է գրավոր, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց].
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. [քննությունը անցկացվում է գրավոր, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց].
3. Վերջնական բանավոր քննություն [10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Վերլուծության արագ, հիմնարար մեթոդների էությունը: Թեմա 2. Քաղաքականության
վերլուծություն և ծրագրավորում: Թեմա 3. Հետազոտական գործընթացի փուլերը: Թեմա 4.
Տեղեկատվության աղբյուրների սահմանում: Գրականության տեսության հետ աշխատանք:
Թեմա 5. Դիտարկում, հարցազրույցներ և հարցումներ: Թեմա 6. Հարցաշարի կազմում,
ընտրանքի ձևավորում, տվյալների և տեղեկատվության գնահատում: Թեմա 7.
Փաստաթղթային վերլուծություն: Թեմա 8.Նկարագրողական տվյալների վերլուծություն,
գրաֆիկական տեխնիկաներ: Թեմա 9. Հիպոթեզի ձևակերպում, չափումների ընտրություն:
Թեմա 10. Քարտեզների, աղյուսակների, նկարագրողական վիճակագրության կիրառում: Թեմա
11. Վալիդ օպերացիոնալ սահմանումների ձևակերպում: Թեմա 12. Քաղաքականության
ճկունության սահմանում, արտաքին ազդեցությունների որոշում: Թեմա 13. Հավասարության,
տեխնիկական հասանելիության, տնտեսական և ֆինանսական նպատակահարմարության,
քաղաքական կենսունակության և վարչական գործարկման չափանիշներ: Թեմա 14.
Քաղաքականության այլընտրանքների աղբյուրները, այլընտրանքների որոնումը: Թեմա 15.
Ստատուս քվոյի վերլուծություն: Թեմա 16. Առկա լուծումների ձևափոխում, ուղեղային գրոհ:
Թեմա 17. Կանխատեսման մեթոդներ: Թեմա 18. Մոդելավորում, ինտուիտիվ և տեսական
կանխատեսում, գնահատման մեթոդներ, արդյունավետության 3 չափումները: Թեմա 19.
Զարգացման սցենարների սահմանում: Թեմա 20.Հետազոտության որակական և
համեմատական մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Carl V. Patton, David S. Sawicki, Jennifer J. Clark: Basic Methods of Policy Analysis and Planning;
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3-rd Edition, Pearson Education, 2013, pp.-464
2. Evan J. Ringquist: Meta-Analysis for Public Management and Policy, 1st edition, San Francisco,
Jossey-Bass, 2013, pp.- 592
3. Gail Johnson: Research Methods for Public Administrators, 2nd edition, New York, M. E. Sharpe,
Inc., 2010, pp.-352
4. Donijo Robbins: Understanding Research Methods: A Guide for the Public and Nonprofit Manager
(Public Administration and Public Policy), Michigan, CRC Press, 2009, pp.-306

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
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Կամընտրական դասընթացներ
1. 1603/Բ45 2. Մասնագիտական թարգմանություն
(անգլերեն) - 1
4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին կիսամյակ`աշնանային

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ստեղծել հիմք մասնագիտական լեզվի իմացության համար՝ համակարգելով
նախնական գիտելիքները անգլերենի հնչյունաբանության, բառագիտության և
քերականության բնագավառներում,
 ներմուծել մասնագիտական հենքային բառապաշար,
 զարգացնել ուսանողի ընկալողական (ընթերցել, լսել) հմտությունները:

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. սահմանելու անգլերենի արտասանական նորմերը, բառակազմական կանոնները,
5. ճանաչելու անգլերենի հիմնական քերականական կաղապարները,
6. բացատրելու մասնագիտական հենքային բառապաշարը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտագործելու մասնագիտական առավել գործածական եզրույթները,




տարբերակելու անգլերենին բնորոշ քերականական կաղապարները,
գործնականում իրականացնելու ընթերցելով և ունկնդրելով ընկալելու կարողություն,



կատարելու մասնագիտական տեքստի բանավոր և գրավոր թարգմանություն և
վերարտադրում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից՝ ներառյալ համացանցը,
կիրառելու գիտելիքները գործնականում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
10. անհատական և խմբային աշխատանք,
11. ինքնուրույն աշխատանք:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ ստուգում (առանց եզրափակիչ գնահատման),
որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:

1-ին ընթացիկ քննություն՝ բանավոր հարցում.
1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝
1. ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և
վերարտադրում (3 միավոր),
2. ընթացիկ լրատվական նյութի բովանդակության մեկնաբանում (3 միավոր),
3. մասնագիտական թեմայով զեկույց (4 միավոր):

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր հարցում.
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 առաջադրանք՝
4. գրավոր թարգմանություն հայերենից անգլերեն՝ օգտագործելով մասնագիտական
բառապաշարը (4 միավոր),
5. մասնագիտական բառապաշարի սահմաններում նախադասությունների փոխակերպում (2
միավոր),
3. գրավոր մեկնաբանություն մասնագիտական թեմաների շուրջ(4 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. հանրամատչելի և մասնագիտական ադապտացված տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների շուրջ զրույց,
3. Լսելով ընկալում. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի ունկնդրում (1-2 րոպե
տևողությամբ) և վերարտադրում,
4. Գրավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների շուրջ նյութի
մեկնաբանություն,
5. Թարգմանություն. ընդհանուր և մասնագիտական ոլորտի նյութի թարգմանություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Yerznkyan Y., Abrahamyan A. and others, On Democracy in English. Yerevan: Yerevan State
University, 2013.
2. Karapetyan M., Vartapetian Z., Hovhannisyan G., Petrosyan A. Building ESP Listening Skills:
Political Leadership. Yerevan: Yerevan University Press, 2017.
3. Беспалова Н.П. и др. Перевод и реферирование общественно-политических текстов.
Москва, 2004.
4. Rees G., Lebeau I. and others Language Leader: Upper-Intermediate. Pearson Longman, 2010.

1. 1604/Բ45 2. Մասնագիտական թարգմանություն
(գերմաներեն) - 1
4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին կիսամյակ`աշնանային

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության
և բառագիտության բնագավառներում,
 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


հասկանալու գերմաներենի արտասանական նորմերի և հնչաբանական
յուրահատկությունները,



յուրացնելու ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարը,



յուրացնելու անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ճիշտ արտաբերելու գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,



հասկանալու և գործադրելու այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,



ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցելու
նախադասություններ և կիրառելու դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ընկալելու և մեկնաբանելու գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմելու գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներֈ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
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.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
Հարցատոմսը պարունակում է

10 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝10 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
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Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական
համակարգերը:
Թեմա 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:
Թեմա 3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:
Թեմա 4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
1. 1608/Բ45

2. Մասնագիտական թարգմանություն
(ֆրանսերեն) - 1

4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին կիսամյակ`աշնանային

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել ֆրանսերեն հնչյունները արտաբերելու և ընթերցելու հմտություններ,
 ձևավորել ծրագրով նախատեսված ձևաբանական, շարահյուսական և բառային
հմտություններ,
 ձևավորել յուրացված բառային և քերականական նյութի հիման վրա հաղորդակցության
համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի հմտություններֈ
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




սահմանելու ֆրանսերենի արտասանական կանոնները,
ներկայացնելու ֆրանսերենի քերակականական կանոնները,
վերարտադրել պարզ տեքստերֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




արտաբերելու ֆրանսերեն հնչյունները, կարդալ պարզ տեքստեր ,
կիրառելու քերականական կանոնները բանավոր խոսքում,
ծրագրային լեզվական նյութի շրջանակներում ծավալելու զրույց և արտահայտելու
կարծիքֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



գրավոր և բանավոր թարգմանել պարզ տեքստեր,
գրել բացիկներ, կարճ նամակներ ու հաղորդագրություններֈ
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
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.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է

10

հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն

արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.ֆրանսերենի հնչյունական համակարգ
Թեմա 2. քերականություն
Թեմա 3. բառապաշար
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Grammaire progressive du français, niveau débutant. M.Grégoire, CLE international, Paris, 2007
2. Manuel de français. И.Н Попова, Ж.А. Казакова, Г.М.Ковальчук, Москва, Высшая школа 2005
3. Vite et bien 1, A1/A2 Claire Miquel, CLE international, Paris 2009
4. Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, Claire Miquel, CLE international, Paris 2007

1. 1603/Բ46 2. Մասնագիտական թարգմանություն
(անգլերեն) - 2
4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ընդլայնել ուսանողների մասնագիտական հենքային բառապաշարը,
 զարգացնել մասնագիտական ոլորտում հաղորդակցվելու հմտությունները (խոսել,
գրել),
 խորացնել բանավոր և գրավոր թարգմանության կարողությունները:

10. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչելու մասնագիտական ոլորտին բնորոշ քերականական կառույցները,
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2. բացատրելու հատուկ մասնագիտական թեմատիկ բառապաշարը,
3. լուսաբանելու մասնագիտական թարգմանության սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու մասնագիտական ոլորտին բնորոշ քերականական կաղապարները,
5. օգտագործելու հատուկ մասնագիտական թեմատիկ բառապաշարը,
6. ցուցադրելու մասնագիտական գրավոր և բանավոր թարգմանության կարողություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից՝ ներառյալ համացանցը,
8. պատրաստելու և ներկայացնելու զեկուցումներ
9. մասնակցելու քննարկումներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ ստուգում, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 10 միավոր:

1-ին ընթացիկ քննություն՝ բանավոր հարցում.
1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝
1. ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և
մեկնաբանություն (3 միավոր),
2. ընթացիկ լրատվական նյութի բովանդակության մեկնաբանում (3 միավոր),
3. մասնագիտական թեմայով զեկույց (4 միավոր):

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր հարցում.
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 առաջադրանք՝
1. գրավոր վերարտադրում հայերենից անգլերեն՝ օգտագործելով մասնագիտական
բառապաշարը (4 միավոր),
2. մասնագիտական բառապաշարի սահմաններում նախադասությունների փոխակերպում (2
միավոր),
3. գրավոր մեկնաբանություն մասնագիտական թեմաների շուրջ(4 միավոր):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. հանրամատչելի և մասնագիտական ադապտացված և կարճ բնագիր
տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների շուրջ քննարկում,
3. Լսելով ընկալում. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի ունկնդրում (2-3 րոպե
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տևողությամբ) և վերարտադրում,
4. Գրավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների շուրջ նյութի շարադրում
և ամփոփում,
5. Թարգմանություն. մասնագիտական ոլորտի նյութի երկկողմանի՝ հայերենից անգլերեն
և անգլերենից հայերեն թարգմանություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Yerznkyan Y., Abrahamyan A. and others, On Democracy in English. Yerevan: Yerevan State
University, 2013.
2. Karapetyan M., Vartapetian Z., Hovhannisyan G., Petrosyan A. Building ESP Listening Skills:
Political Leadership. Yerevan: Yerevan University Press, 2017.
3. Беспалова Н.П. и др. Перевод и реферирование общественно-политических текстов. Москва,
2004.
4. Rees G., Lebeau I. and others Language Leader: Upper-Intermediate. Pearson Longman, 2010.

1. 1604/Բ46 2. Մասնագիտական թարգմանություն
(գերմաներեն) - 2
4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
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:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձեռք բերելու գիտելիքներ գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
2. յուրացնելու կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը և իմանալու նրա կիրառման ոլորտի
մասին,
3. սովորելու երկխոսությունների կառուցվածքը և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքներըֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ կազմելու գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական
կաղապարները,
5. համապատասխան ձևով գործադրելու ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
6. կազմելուերկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ներկայացնելու և վերլուծելու գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարները,
8. ներկայացնելու գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
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.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
Հարցատոմսը պարունակում է
10 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝10 միավոր առավելագույն արժեքով։
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների
հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
Թեմա 2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
Թեմա 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:
Թեմա 4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 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.
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2. Մասնագիտական թարգմանություն (ֆրանսերեն) - 3. 6 ECTS կրեդիտ
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4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել ուղղախոսական և ուղղագրական հմտությունները,
 խորացնել նախորդ կիսամյակում ձեռք բերված ձևաբանական և շարահյուսական
գիտելիքները,
 ձևավորել բառային հմտություններ նոր թեմատիկային համապատասխան,
 ձևավորել բանավոր հաղորդակցական կարողություններֈ
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու ֆրանսերենի քերականական և բառային գիտելիքները,




տիրապետելու ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին,
վերարտադրելու պարզ տեքստերֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




օգտվելու բառարանից, գտնելու անծանոթ
բառերը,
հասկանալու ունկնդրման նյութի հիմնական բովանդակությունը,
գործածելու քերականներ կանոնները բանավոր խոսքումֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


ընթերցելու և թարգմանելու մասնագիտական պարզեցված տեքստեր,



հաղորդակցվելու գրավոր և բանավորֈ

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
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.
1.1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.ֆրանսերենի հնչյունական համակարգ
Թեմա 2. քերականություն
Թեմա 3. բառապաշար
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Exercices de grammaire A2. Hachette, Paris 2004
2. Compréhension orale. Niveau 1. CLE international, Paris 2004
3. Grammaire progressive du français, niveau débutant. M.Grégoire, CLE international, Paris, 2007
4. Vite et bien 1, A1/A2 Claire Miquel, CLE international, Paris 2009
5. Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, Claire Miquel, CLE international, Paris 2007
1. 1603/Բ47 2. Մասնագիտական թարգմանություն
(անգլերեն) - 3

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-30 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական թարգմանության հմտությունները՝
անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն,
 զարգացնել բանավոր խոսքը բանավեճերի միջոցով,
 օժանդակել ուսանողին առավել զարգացնելու ունկնդրելով բանավոր խոսքը
հասկանալու/ընկալելու հմտությունը,
 ամրապնդել գրավոր խոսքը՝ ծանոթացնելով ակնարկ /էսսե/ գրելու սկզբունքներին:

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչելու մասնագիտական ոլորտին բնորոշ տարբեր բարդության քերականական
կառույցները,
2. բացատրելու մասնագիտական ակտիվ բառապաշարը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտագործելու մասնագիտական ակտիվ բառապաշարը,

 ցուցադրելու լսելով ընկալելու կարողություններ,
 կիրառելու տարբեր մասնագիտական թեմաներով ակնարկ /էսսե/ գրելու
կարոողությունները,
 կատարելու տարբեր ծավալի մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն՝
անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


տարամաբանելու ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսք,



կատարելու թիմային աշխատանք:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
նախագծային թիմային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ ստուգում (առանց եզրափակիչ գնահատման),
որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:

1-ին ընթացիկ քննություն՝ բանավոր հարցում.
1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝
1. մասնագիտական թեմաներով տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում (3
միավոր),
2. ընթացիկ լրատվական նյութի բովանդակության մեկնաբանում՝ հայերենից անգլերեն (3
միավոր),
3. մասնագիտական թեմայով զեկույց (4 միավոր):

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր հարցում.
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝
1. գրավոր վերարտադրում հայերենից անգլերեն՝ օգտագործելով մասնագիտական
բառապաշարը (4 միավոր),
2. մասնագիտական բառապաշարի սահմաններում նախադասությունների փոխակերպում (2
միավոր),
3. գրավոր մեկնաբանություն մասնագիտական թեմաների շուրջ(4 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. հանրամատչելի և մասնագիտական ադապտացված և բնագիր
տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների շուրջ քննարկում,
սեփական կարծիքի արտահայտում,
3. Լսելով ընկալում. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի ունկնդրում (3-4 րոպե
տևողությամբ)՝ նյութի հիմնական բովանդակության վերարտադրմամբ,
4. Գրավոր խոսք. մեկնաբանություն մասնագիտական թեմաների շուրջ, անձնական
կարծիքի արտահայտում,
5. Թարգմանություն. մասնագիտական ոլորտի նյութի երկկողմանի (անգլերենից հայերեն
և հայերենից անգլերեն) թարգմանություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Karapetyan М. Politics and the Public: Language Practice. Yerevan: VMV-Print Publishing House,
2016.
2. Osetrova E. Diplomacy and War. Москва, 2005.
3. Finsterbusch K. Taking Sides: Clashing Views on Controversial Social Issues. McGraw-Hill
Education, 2014.
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3. 6 ECTS կրեդիտ

(գերմաներեն) - 3
4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 3-րդ կիսամյակ/ աշնանային

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը,
 ուսուցանել նրանց ազատ և ճիշտ խոսել` զարգացնելով նրանց հաղորդակցական
կարողությունները,
 սովորեցնել ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը և վերարտադրել այն`
պահպանելով բնագրային բովանդակությունը:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևավորելու պատկերացումներ գերմաներենի խոսքի եղանակային ձևավորման
առանձնահատկությունների մասին,
2. պատկերացում կազմելու բարդ քերականական կառույցների գործառական և
իմաստային յուրահատկությունների մասին,
3. գաղափար կազմելու բառերի և նախադասությունների կերպային ձևավորման
յուրահատկությունների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. յուրացնելու համապատասխան թեմատիկ խոսքում ճիշտ գործադրել անհրաժեշտ
բառապաշարը,
5. գրավոր խոսքում պահպանելու գերմաներենի ուղղագրական և քերականական
կանոնները,
6. խոսքին տալու համապատասխան հնչերանգային ձևավորում և կազմել այն
հաղորդակցական իրադրությանը համապատասխան:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. իմանալու բանավոր և գրավոր խոսքի քերականական կազմությունը,
8. սովորելու հաղորդակցական ձևերի ճիշտ ձևակերպումը և գործադրումը, ձեռք
բերելու խոսքային միավորի կերպաեղանակային ձևավորման կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
Հարցատոմսը պարունակում է
10 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝10 միավոր առավելագույն արժեքով։
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Բառի կազմը: Հասկացություն արմատական և ածանցական ձևույթների մասին: Բառի
բազմիմատությունը: Հոմանիշ և հականիշ բառեր:
Թեմա 2.Սուբյեկտային և օբյեկտային բայեր, եղանակավորող բայեր: Բայի ժամանակաձևերի
բացարձակ և հարաբերական գործածությունը:
Թեմա 3.Ըղձական եղանակ: Ըղձական ներգործականի բոլոր ժամանակաձևերը և դրանց
կիրառումը:
Թեմա 4.Ժխտման արտահայտման միջոցները: Ստորադաս և գլխավոր նախադասությունների
կապի միջոցները, նախդրային կապ, հարաբերական միջոցները:
Թեմա 5. Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբեր տեսակները: Պատճառի, նպատակի,
պայմանի պարագաների արտահայտության միջոցները: Ընդարձակ հատկացուցիչ: Բարդ
ստորադասական նախադասությունների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի խոսք
պարունակող նախադասություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Apresjan A., Geworgjan J., Kossajan R., Deutsch für Fortgeschrittene, Jerewan, 2007.
2. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
3. Buscha A., Linthout G., Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2003.
4. Helbig G., Buscha J., Handbuch der deutschen Grammatik, Mannheim, 2005.
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4. 7.5 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-30 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված ձևաբանական և շարահյուսական
գիտելիքները,


ձևավորել ազատ հաղորդակցելու կարողություններ ծրագրային թեմաների



շրաջանակներում,
զարգացնել օտար լեզվով մասնագիտական գրականություն կարդալու
կարողություններֈ

9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


տիրապետելու ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին



վերհիշելու և գործածելու անցած բառապաշարը,



իմանալու ֆրանսիական քաղաքակրթության որոշ տեղեկություններֈ
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարելու տեքստի ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություն,



վարժ ընթերցելու անծանոթ գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստեր,



վերարտադրելու ընթերցած տեքստը կամ ունկնդրած նյութը, արտահայտելու իր կարծիքըֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


բառարանի օգնությամբ ընթերցելու գեղարվեստական գրականություն և համառոտ
ներկայացնել այն,



կատարելու ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և ներկայացնել զեկույցներֈ

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
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.
1.1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստերի բառապաշարային և
քերականական յուրահատկությունները, շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
Թեմա 2. Միջին մակարդակի բարդության գրական, հրապարակախոսական, առօրյա և այլ
բնույթի տեքստերի բնագիր տեքստերի ընթերցում, ձայնագրությունների ունկնդրում, դրանց
բովանդակության վերծանում և վերարտադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian Mélania, Méliksétian Rosa, Mouradian Amalia, Manuel de francais, Erévan, Publié par
les auteurs, 2013.
2. Miquel, Claire, Vite et bien 2, niveau B1, Paris, Clé internationale, 2009.
3. Parizet, Marie-Louise; Grandet, Etiane; Corsain, Martine; Activités Pour Le Cadre Européen

Commun De Référence, Niveaux B1, ???, 2007.
4. Grégoire, Maïa; Thiévenaz, Odile; Franco, Elisabeth; Grammaire prgressive du français, Paris, Clé
internationale, 2009.
5. Barféty, Michèle; Compréhension écrite A2+/B1, , Paris, Clé internationale, 2007.
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3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 4-րդ կիսամյակ/ գարնանային

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ընկալողական հմտությունները ընթերցած և ունկնդրած նյութի
վերարտադրման միջոցով,
 խորացնել մասնագիտական ոլորտի գրավոր խոսքի հմտությունները՝
մասնավորեցնելով ակնարկ, մեկնաբանություն, ամփոփում, համառոտագրություն
գրելու սկզբունքները և առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու մասնագիտական ոլորտին բնորոշ առավել բարդ քերականական
կաղապարները,
2. ճանաչելու գրավոր և բանավոր մասնագիտական թարգմանության սկզբունքները և
առանձնահատկությունները,
3. բացատրելու ընթերցած և ունկնդրած նյութի վերարտադրման ձևերն և միջոցները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


իրականացնելու ընթերցած և ունկնդրած մասնագիտական նյութի բանավոր և գրավոր



վերարտադրում,
կիրառելու մտավոր գործունեության տարբեր տեսակները (վերլուծություն, համադրում,



զուգադրում),
արդյունավետ օգտագործելու գրավոր խոսքի հմտությունները՝ հաշվի առնելով
լեզվաոճական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական հանրության հետ,



օգտվելու մասնագիտական գրականությունիցֈ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. նախագծային թիմային աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ ստուգում (առանց եզրափակիչ գնահատման),
որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
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1-ին ընթացիկ քննություն՝ բանավոր հարցում.
1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝
1. մասնագիտական թեմաներով տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում
(3 միավոր),
2. ընթացիկ լրատվական նյութի բովանդակության մեկնաբանում՝ հայերենից անգլերեն (3
միավոր),
3. մասնագիտական թեմայով զեկույց (4 միավոր):

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր հարցում.
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց՝
1. գրավոր վերարտադրում հայերենից անգլերեն՝ օգտագործելով մասնագիտական
բառապաշարը (5 միավոր),
2. գրավոր ակնարկ /էսսե/ մասնագիտական թեմաների շուրջ (5 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. մասնագիտական բնագիր տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցում՝
ընդլայնված մասնագիտական բառապաշարի կիրառմամբ,
3. Լսելով ընկալում. տարբեր ծավալի մասնագիտական տեքստերի, երկխոսությունների,
մենախոսությունների, վավերագրական ֆիլմերի ընդհանուր բովանդակության
ընկալում և վերարտադրում,
4. Գրավոր խոսք. մասնագիտական թեմաների շուրջ տեքստերի գրավոր ամփոփում և
մեկնաբանություն, մասնագիտական թեմաներով ակնարկ /էսսե/,
5. Թարգմանություն. տարբեր ծավալի մասնագիտական ոլորտի նյութի երկկողմանի
թարգմանություն, մայրենիից անգլերեն նեղ մասնագիտական ոլորտի նյութի
շարադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Karapetyan М. Politics and the Public: Language Practice. Yerevan: VMV-Print Publishing House,
2016.
2. Osetrova E. Diplomacy and War. Москва, 2005.
3. Finsterbusch K. Taking Sides: Clashing Views on Controversial Social Issues. McGraw-Hill
Education, 2014.

1. 1604/Բ48 2. Մասնագիտական թարգմանություն
(գերմաներեն) - 4
4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 4-րդ կիսամյակ/ գարնանային

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների բառապաշարային և քերականական գիտելիքները հասցնել այնպիսի
մակարդակի, որ նրանք ազատ կարողանան արտահայտել իրենց մտքերը առօրյախոսակցական թեմաներով, գրեն այդ թեմաներով փոքր ծավալի շարադրություններ,
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էսսեներ և փոխադրություններ,
 կատարել երկկողմանի թարգմանություններ՝ օգտվելով ուսուցման այս փուլում ձեռք
բերած տարբեր կարգի լեզվական գիտելիքները:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9. ձևավորելու համապարփակ գիտելիքներ առօրյա-խոսակցական բառապաշարի և
նրա գործառնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
10. պատկերացում կազմելու երկանդամ, եռանդամ կրավորական կառույցների և
դրանց փոխակերպական հնարավորությունների մասին,
11. պատկերացում կազմելու haben + zu+ Infinitiv, sein + zu+ Infinitiv կառույցների
իմաստային և գործառական առանձնահատկությունների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. անկաշկանդ արտահայտելու իր մտքերը առօրյա – խոսակցական ոլորտում,
13. դրսևորելու բառապաշարային և քերականական գիտելիքները գրավոր խոսքում,
14. վերարտադրելու տարբեր բնույթի տեքստեր, ինչպես նաև ինքնուրույնաբար կազմել
փոքր ծավալի համապատասխան բնույթի տեքստեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
15. տիրապետելու առօրյա-խոսակցական լեզվին, գրավոր խոսքի ճիշտ քերականական
ու ոճական ձևավորմանը,
16. շարադրելու փոքր ծավալի տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
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.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
Հարցատոմսը պարունակում է
10 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝10 միավոր առավելագույն արժեքով։
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Երկանդամ,եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները գերմաներենում:
Sein+Partizip II կառույցը, նրա նշանակությունը:
Թեմա 2. Haben + zu+ Infinitiv և sein + zu+ Infinitiv կառույցները, նշանակությունները և
գործառույթը: Akkusativus cum infinitivo կառույցը և նրա գործառությունը:
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Թեմա 3. Գերմաներենի հիմնական նախդիրների գործածությունը և փոխակերպական
հնարավորությունները:
Թեմա 4.Ձայնարկություններ, նրանց տեսակները և գործածությունը: Շարույթային
կազմություններում ձայնարկությունների իրացման հնարավորությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Apresjan A., Geworgjan J., Kossajan R., Deutsch für Fortgeschrittene, Jerewan, 2007.
2. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
3. Buscha A., Linthout G., Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2003.
4. Helbig G., Buscha J., Handbuch der deutschen Grammatik, Mannheim, 2005.
1. 1608/Բ48

2. Մասնագիտական թարգմանություն
(ֆրանսերեն) - 4

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-30 ժամ
6. 4-րդ կիսամյակ/ գարնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված ձևաբանական և շարահյուսական
գիտելիքները,



խորացնել ծրագրային հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը,
խորացնել օտար լեզվով մասնագիտական գրականություն կարդալու
կարողություններըֈ

9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



տիրապետելու ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին
տիրապետելու ֆրանսերենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմնական կանոններին /
ունենալ ամբողջական պատկերացում ֆրանսերենի ձևաբանության և շարահյուսության
մասին/



իմանալու ֆրանսիական քաղաքակրթության մասին A2/B1 մակարդակին
համապատասխան տեղեկություններ/գիտելիքներֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու ընթերցած նյութը, կատարելու եզրահանգումներ,



ունկնդրելու և ընկալելու անծանոթ գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի
տեքստեր,

 բառարանի օգնությամբ ինքնուրույն ընթերցելու մասնագիտական գրականություն և
մասնագիտական բազմաբնույթ տեքստերֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


բառարանի օգնությամբ ընթերցելու գեղարվեստական գրականություն և համառոտ
ներկայացնելու այն,



կատարելու ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և ներկայացնելու զեկույցներֈ
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
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.
1.1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստերի բառապաշարային և
քերականական յուրահատկությունները, շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
Թեմա 2. Միջին մակարդակի բարդության գրական, հրապարակախոսական, առօրյա և այլ
բնույթի տեքստերի բնագիր տեքստերի ընթերցում, ձայնագրությունների ունկնդրում, դրանց
բովանդակության վերծանում և վերարտադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian Mélania, Méliksétian Rosa, Mouradian Amalia, Manuel de francais, Erévan, Publié
par les auteurs, 2013.
2. Miquel, Claire, Vite et bien 2, niveau B1, Paris, Clé internationale, 2009.
3. Parizet, Marie-Louise; Grandet, Etiane; Corsain, Martine; Activités Pour Le Cadre Européen

Commun De Référence, Niveaux B1, ???, 2007.
4. Grégoire, Maïa; Thiévenaz, Odile; Franco, Elisabeth; Grammaire prօgressive du français, Paris,
Clé internationale, 2009.
5. Barféty, Michèle; Compréhension orale A2+/B1, Paris, Clé internationale, 2007.
1. 1603/Բ49 2. Մասնագիտական թարգմանություն
(անգլերեն) - 5
4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 5-րդ կիսամյակ/ աշնանային

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները` զարգացնելով մասնագիտական
ոլորտում անգլերենով հաղորդակցվելու չորս հմտությունները (ընթերցել, ունկնդրել,
խոսել, գրել),
 ծանոթացնել ժամանակակից անգլալեզու մամուլի լեզվի և ոճի առանձնահատկություններին,
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 զարգացնել մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունները:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու մասնագիտական տեքստերին բնորոշ քերականական կառույցների
փոխակերպական առանձնահատկությունները,



բացատրելու ժամանակակից անգլալեզու մամուլի բառապաշարային և քերականականկարուցվածքային յուրահատկությունները,



լուսաբանելու մասնագիտական բնույթի տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


տիրապետելու լեզվակիրների պարզ շարադրված խոսքը ընկալելու հմտություններին,



ազատ կիրառելու մասնագիտական բառապաշարը և եզրույթները բանավոր և գրավոր
խոսքում,



վերլուծելու և մեկնաբանելու մամուլից վերցված նյութերի բովանդակությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


արդյունավետ օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,



վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետազոտություններ,



ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. թիմային հետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ ստուգում (առանց եզրափակիչ գնահատման),
որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:

1-ին ընթացիկ քննություն՝ բանավոր հարցում.
1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝
1. մասնագիտական թեմաներով տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում (3
միավոր),
2. ընթացիկ լրատվական նյութի բովանդակության մեկնաբանում՝ հայերենից անգլերեն (3
միավոր),
3. մասնագիտական թեմայով զեկույց (4 միավոր):
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր հարցում.
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց՝
1. գրավոր վերարտադրում հայերենից անգլերեն՝ օգտագործելով մասնագիտական
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բառապաշարը (5 միավոր),
2. գրավոր ակնարկ /էսսե/ մասնագիտական թեմաների շուրջ (5 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. մասնագիտական ոլորտի տարբեր ծավալի և բովանդակության
բնագիր տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. լեզվակիրների հետ հաղորդակցում, քննարկումներ մասնագիտական
խնդիրների շուրջ՝ արտահայտելով և հիմնավորելով սեփական տեսակետը,
3. Լսելով ընկալում. տարբեր ծավալի մասնագիտական տեքստերի, զեկույցների,
դասախոսությունների, վավերագրական և գեղարվեստական ֆիլմերի ընդհանուր
բովանդակության ընկալում և վերարտադրում,
4. Գրավոր խոսք. մասնագիտական թեմաներով ակնարկ /էսսե/ և զեկույց-ռեֆերատ,
5. Թարգմանություն. տարբեր ծավալի մասնագիտական ոլորտի նյութի, լրատվական
հոդվածների բանավոր և գրավոր երկկողմանի թարգմանություն, մայրենիից անգլերեն
մասնագիտական ոլորտի նյութի շարադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гуськова Т. И., Городкова Е. А. Английский для политологов. Москва: Московский
государственный институт международных отношений; ―Российская политическая
энциклопедия‖ (РОССПЭН), 2001.
2. Harf J. E., Lombardi M. O. Taking Sides: Clashing Views on Global Issues. McGraw-Hill
Education, 2013.
3. Miller W. J. Taking Sides: Clashing Views on Political Issues. McGraw-Hill Education, 2015.

1. 1604/Բ49 2. Մասնագիտական թարգմանություն
(գերմաներեն) - 5
4. 7.5 ժամ/ շաբ.
6. 5-րդ կիսամյակ/ աշնանային

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-30 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները ինչպես գրական-խոսակցական,
այնպես էլ հաղորդակցման այլ բնագավառներում,
 ծանոթացնել ժամանակակից գերմանական մամուլի լեզվի
առանձնահատկություններին, նրա բառապաշարին, քերականական յուրօրինակ
կառույցներին և շարահյուսական կաղապարներին,
 ուսումնասիրել գրական լեզվի ձևաբանական ու քերականական մասնավոր
երևույթները, որոնք բնութագրական են լեզվի այդ տարբերակի համարֈ
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձեռք բերելու գիտելիքներ գերմաներենի մի շարք քերականական կառույցների
փոխակերպական առանձնահատկությունների մասին,
2. պատկերացում կազմելու բառագիտական ու քերականական անհրաժեշտ բառեզրերի
ու սահմանումների ճշգրիտ կիրառման պայմանների մասին,
3. հասկանալու ժամանակակից գերմանական մամուլի լեզվի բառապաշարային և
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քերականական ձևավորման յուրահատկություններըֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարելու տարբեր կարգի քերականական կառուցվածքների երկկողմանի
փոխակերպումներ,
5. ճշգրտորեն գործածելու հաղորդակցման առանձին ոլորտներին բնորոշ բառապաշարը,
բառեզրերը և քերականական կազմությունները համապատասխան համատեքստում,
6. հասկանալու և վերարտադրելու գերմանական մամուլից վերցված նյութերի
բովանդակությունը, գրելու քաղաքական բնույթի հաղորդումներ և կատարելու
երկկողմանի թարգմանություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վեր հանելու գերմանական մամուլի լեզվին բնորոշ յուրահատկություններ,
8. մեկնաբանելու քերականական փոխակերպումների էությունը և բնույթը,
համապատասխան համատեքստում ճիշտ գործածել տարբեր բառեզրեր ու
սահմանումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
5. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
Հարցատոմսը պարունակում է 10 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝10 միավոր առավելագույն արժեքով։
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Ներգործական և կրավորական անորոշ 2-ը, նրա կազմությունն ու գործածությունը:
Թեմա 2. Ուժեղ բայերի շարքում ձայնավորական հերթագայությունների դերը, դրանց
ձևաբանական նշանակությունը: Քանակական և որակական հերթագայություններ:
Թեմա 3.Գերմաներենի մասնիկների հիմնական խմբերը և դրանց գործածությունը:
Մասնիկների դերը երկխոսություններում` ամփոփում, կրճատում և շրջում:
Թեմա 4. Նախդիր ունեցող և չունեցող հոլովներ, դրանց հոմանիշությունը: Նախդիրների ոչ
հոլովական գործառույթը:
Թեմա 5.Շարահյուսական ընդարձակ կառույցներ, նրանց տեսակները և բնութագիրը:
Շարադասական զեղչումներ և կրճատումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Gabrieljan J., Deutsch für die Oberstufe, Jerewan, 2012.
2.Buscha A., Linthout G., Das Mittelstufenbuch, Leipzig, 2002.
3.Arbeitsbuch Deutsch, Sekundarstufe, Dortmund, 1992.
4.Hall K., Scheiner B., Übungsgrammatik, Ismaning, 2001.
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1. 1608/Բ49

2. Մասնագիտական թարգմանություն
(ֆրանսերեն) - 5

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-30 ժամ
6. 5-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված գիտելիքները և զարգացնել նոր
գիտելիքներ


ձևավորել ուսանողների՝ օտար լեզվով ազատ հաղորդակցելու կարողությունները
հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում,



զարգացնել օտար լեզվով գրականությունից օգտվելու կարողություններըֈ

9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 տիրապետելու ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին,
 վերհիշելու և գործածելու անցած բառապաշարը,
 իմանալու ֆրանսիական քաղաքակրթության նախնական տեղեկություններֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 ունկնդրելու և ընթերցելու անծանոթ գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի
տեքստեր,
 ընդլայնելու բառապաշարը, սովորելու նոր բառեր, պատկերավոր
արտահայտություններ, դարձվածներ,
 վերարտադրել ընթերցած տեքստը կամ ունկնդրած նյութը, արտահայտելու իր
կարծիքըֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 բառարանի օգնությամբ ընթերցելու մասնագիտական գրականություն և համառոտ
ներկայացնել այն,
 մասնակցելու քննարկմանֈ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
7. անհատական աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը,
8. արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ`քննարկումների համատեղ
պատրաստում,
9. իրավիճակային խնդիրների խմբային քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1.1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստերի բառապաշարային և
քերականական յուրահատկությունները, շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
Թեմա 2. Միջին մակարդակի բարդության գրական, հրապարակախոսական, առօրյա և այլ
բնույթի տեքստերի բնագիր տեքստերի ընթերցում, ձայնագրությունների ունկնդրում, դրանց
բովանդակության վերծանում և վերարտադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Деловой французский, Л.А. Болдина, Издательский центр «Март».
2. Djoulhakian Mélania, Méliksétian Rosa, Mouradian Amalia, Manuel de francais, Erévan, Publié par
les auteurs, 2013.

1. 1603/Բ50 2. Մասնագիտական
թարգմանություն (անգլերեն) - 6
4. 5 ժամ/ շաբ.
6. 6-րդ կիսամյակ/ գարնանային

3. 4 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-20 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ամրապնդել և կատարելագործել ուսանողների գիտելիքները խոսքային
գործունեության բոլոր չորս ուղղություններով (ընթերցել, ունկնդրել, խոսել, գրել),
 խորացնել մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունները,
զարգացնելով ընթերցած նյութի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական),
 ձևավորել և խորացնել ունկնդրած նյութի շուրջ բանավիճելու հմտությունները:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. բացատրելու մասնագիտական եզրույթները և թեմատիկ բառապաշարը,
4. ճանաչելու մասնագիտական բնագիր տեքստերի և ունկնդրած նյութի մեկնաբանման և
քննարկման ձևերը,
5. վերարտադրելու մայրենիից անգլերեն մասնագիտական նյութը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


իրականացնելու մասնագիտական բանավեճ ընթերցված, ունկնդրած կամ



առաջարկված թեմայի շուրջ,
ցուցադրելու մասնագիտական արդի խնդիրների շուրջ զեկույցներ-պրեզենտացիաներ
/անհատական և թիմային/ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություն,
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կատարելու մասնագիտական և այլ բնույթի գրավոր և բանավոր թարգմանություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ



ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
վարելու գիտական բանավեճեր:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական հետազոտական աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ ստուգում, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 5 միավոր, և 1 եզրափակիչ քննություն՝առավելագույնը 10 միավոր:

1-ին ընթացիկ քննություն՝ բանավոր հարցում.
1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝
1. մասնագիտական թեմաներով տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում
(2 միավոր),
2. ընթացիկ լրատվական նյութի բովանդակության մեկնաբանում՝ հայերենից անգլերեն (1
միավոր),
3. մասնագիտական թեմայով զեկույց (2 միավոր):

2-րդ ընթացիկ քննություն՝ գրավոր հարցում.
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է տրված հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց՝
1. գրավոր վերարտադրում հայերենից անգլերեն՝ օգտագործելով մասնագիտական
բառապաշարը (2,5 միավոր),
2. գրավոր ակնարկ /էսսե/ մասնագիտական թեմաների շուրջ (2,5 միավոր):

Եզրափակիչ քննությունն (առավելագույնը 10 միավոր արժեքով) անցկացվում է տրված
հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝
1. մասնագիտական թեմաներով տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերլուծություն (2
միավոր),
2. անցած նյութի ստուգում (2 միավոր),
3. ընթացիկ լրատվական նյութի բովանդակության վերարտադրում և մեկնաբանում՝
հայերենից անգլերեն (2 միավոր),
3. մասնագիտական թեմայով զեկույց (3 միավոր),
4. ունկնդրած նյութի հիման վրա թեստային աշխատանք (1միավոր):
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. բնագիր գիտահանրամատչելի, հրապարակախոսական և
մասնագիտական տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. լեզվակիրների հետ արդյունավետ հաղորդակցում, քննարկումներ
մասնագիտական խնդիրների շուրջ՝ դրսևորելով ընդհանուր հաղորդակցական և
մասնագիտական հաղորդակցական գիտելիքներն ու հմտությունները,
3. Լսելով ընկալում. լեզվակիրների բանավոր խոսքի, ընդհանուր և մասնագիտական
թեմաների շուրջ տարբեր բնույթի նյութերի (երկխոսություն, մենախոսություն,
հարցազրույց, տեղեկատվական նյութ, դասախոսություն) բովանդակության ընկալում և
վերարտադրում,
4. Գրավոր խոսք. նեղ մասնագիտական թեմաներով ակնարկ /էսսե/ և զեկույց,
5. Թարգմանություն. տարբեր ծավալի մասնագիտական ոլորտի բնագիր նյութի, բնագիր
լրատվական հոդվածների բանավոր և գրավոր երկկողմանի թարգմանություն,
մայրենիից անգլերեն մասնագիտական ոլորտի նյութի շարադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гуськова Т. И., Городкова Е. А. Английский для политологов. Москва: Московский
государственный институт международных отношений (Университет); ―Российская
политическая энциклопедия‖ (РОССПЭН), 2001.
2. Hovakimyan L. Briefings on Political and Social Issues. Yerevan: Yerevan University Press,
2012.
3. Miller W. J. Taking Sides: Clashing Views on Political Issues. McGraw-Hill Education, 2015.

1. 1604/Բ50 2. Մասնագիտական թարգմանություն
(գերմաներեն) - 6
4. 5 ժամ/ շաբ.
6. 6-րդ կիսամյակ/ գարնանային

3. 4 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-20 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարել քաղաքական բնույթի տեքստի գրագետ թարգմանություն,
 վերարտադրել տեքստի բովանդակությունը և պատասխանել դրա բովանդակության
վերաբերյալ հարցերին,
 ելնելով տեքստի բովանդակությունից` հայտնել սեփական կարծիքը ինչպես ընդհանուր
բովանդակության, այնպես էլ առանձին էպիզոդների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ձեռք բերելու գիտելիքներ գերմաներենի Konjunktiv և Konditionalis եղանակների
վերաբերյալ,



պատկերացում կազմելու թարգմանության հիմնադրույթների և սկզբունքների մասին,



յուրացնելու գերմաներենի քաղաքական բառապաշարի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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ճիշտ գործածելու գերմաներենի ըղձական և ըղձականակերպ ձևերը,
կատարելու մասնագիտական տեքստերի լիարժեք և գրագետ թարգմանություն,
գրելու ազատ շարադրություններ, էսսեներ և այլն:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


տարբերակելու գերմաներենի բոլոր եղանակային ձևերը,



կատարելու մասնագիտական տեսքտերի ճշգրիտ թարգմանություններ:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
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.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 2. 2րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Արտահայտչական բառակազմություն և բառաբարդում: Անորոշ դերբայի և այլ խոսքի
մասերի գոյականացումը: Բայական արտահայտչական բառակազմություն, դրանց
տեսակները:
Թեմա 2. Պատմողական ներկա, դրա ոճական գործառույթները: Պատմողական անցյալի և
խոսակցական անցյալի ոճաբանական գործառույթները:
Թեմա 3. Քերականական նորմերով պայմանավորված ոճական շեղումներ, հոլովների
ոճաբանական գործառույթները:
Թեմա 4. Դերանվանական գործառույթը նախադասության մեջ: Կարգային հատկանիշներ և
կարգային իմաստներ: Հոդատիպ դերանուններ, դրանց գործառույթը: Ձևաբանական
կառուցվածքներ, դրանց յուրահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Gabrieljan J., Deutsch für die Oberstufe, Jerewan, 2012.
2. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
3. Buscha A., Linthout G., Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2003.
4. Hall K., Scheiner B., Übungsgrammatik, Ismaning, 2001.
1. 1608/Բ50 2. Մասնագիտական թարգմանություն
(ֆրանսերեն) - 6
4. 5 ժամ/ շաբ.
6. 6-րդ կիսամյակ/ գարնանային

3. 4 ECTS կրեդիտ

5. գործ.-20 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

405

8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված գիտելիքները և զարգացնել նոր
գիտելիքներ
 ձևավորել ուսանողների՝ օտար լեզվով ազատ հաղորդակցելու կարողությունները
հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում,
 զարգացնել առօրյա հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը
 զարգացնել օտար լեզվով գրականությունից օգտվելու կարողություններ
 զարգացնել օտար լեզվով մասնագիտական գրականություն կարդալու
կարողություններ
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



տիրապետելու ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին,
վերհիշելու և գործածելու անցած բառապաշարը,



իմանալու ֆրանսիական քաղաքակրթության նախնական տեղեկություններֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ունկնդրելու և ընթերցելու անծանոթ գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի
տեքստեր,



ընդլայնելու բառապաշարը, սովորելու նոր բառեր, պատկերավոր



արտահայտություններ, դարձվածներ,
օգտվելու բառարանից, գտնել անծանոթ բառերը (Larousse, Robert)ֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


բառարանի օգնությամբ ընթերցելու գեղարվեստական գրականություն և համառոտ
ներկայացնել այն,



վերլուծելու ընթերցած նյութը, կատարելու եզրահանգումներֈ

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.Ընկալելու մասնագիտական բովանդակության օտարալեզու տեքստեր և կատարելու
թարգմանություններ
2.Գ3. Կիրառելու ակադեմիական գրագրության կանոնները և կազմելու հետազոտական
ծրագրի նախագիծֈ
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
7. անհատական և խմբային աշխատանք,
8. անհատական հետազոտական աշխատանք,
9. գրավոր և բանավոր ինքնուրույն աշխատանք,
10. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 2. 2րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Արտահայտչական բառակազմություն և բառաբարդում: Անորոշ դերբայի և այլ խոսքի
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մասերի գոյականացումը: Բայական արտահայտչական բառակազմություն, դրանց
տեսակները:
Թեմա 2. Պատմողական ներկա, դրա ոճական գործառույթները: Պատմողական անցյալի և
խոսակցական անցյալի ոճաբանական գործառույթները:
Թեմա 3. Քերականական նորմերով պայմանավորված ոճական շեղումներ, հոլովների
ոճաբանական գործառույթները:
Թեմա 4. Դերանվանական գործառույթը նախադասության մեջ: Կարգային հատկանիշներ և
կարգային իմաստներ: Հոդատիպ դերանուններ, դրանց գործառույթը: Ձևաբանական
կառուցվածքներ, դրանց յուրահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Economie, Niveau intermédiaire, Gisèle Pou, Michèle Sanchez, CLE international, Paris
2. Activités Pour Le Cadre Européen Commun De Référence- Niveaux B1, - Marie- Louise Parizet,
Etiane Grandet, Martine Corsain, 2007.
3. Civilisation progressive du Français, Rosse Steele, CLE International
4. Compréhension écrite A2+/B1+, Michèle Barféty, 2007
5. Compréhension orale A2+/B2, Michèle Barféty, 2007

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
1. 1203/Բ51

2. Կառավարման հոգեբանություն

4. 7.5 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. դաս.-20, սեմ.-10

6.7-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել կառավարման հոգեբանության առարկայի, խնդիրների,
նպատակների հետ, քննարկել կառավարման գործունեության հոգեբանական


առանձնահատկությունները,
վերլուծել կառավարչի անձի հոգեբանական բնութագիրը:

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


կիմանալու կառավարման հոգեբանության առարկայի խնդրացանկը,



տեղյակ լինելու կառավարման ոճերին, ռազմավարություններին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ձեռք բերելու գործնական հմտություններ և փորձ, որի շնորհիվ մանրակրկիտ
վերլուծությունների(case studies) միջոցով խորացնում են իրենց մասնագիտական
գիտելիքները,

407




ծանոթանալու անձնային-հոգեբանական ոճերի նկարագրությանը,
համեմատելու բանակցությունների վարման ազգային ոճերն ու
առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոններըֈ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ3. Գնահատելու սոցիալական-հոգեբանական գործոնների և դերակատարությունը
հանրային կառավարման համակարգում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2. Քննարկումներ ինտերակտիվ բանավեճերի առաջադրմամբ
3. Սեմինար պարապմունքներ
4.Խաղային տեխնոլոգիաների, թեստային վարժությունների կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Կառավարման հոգեբանության առարկան, խնդիրները, կապը այլ գիտակարգերի
հետ: Թեմա 2. Կառավարման գործառույթների և սկզբունքների հոգեբանական կողմը: Թեմա 3.
Կառավարման ճապոնական և ամերիկյան մոդելների հոգեբանական վերլուծությունը: Թեմա
4. Կառավարչի հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Ղեկավար-ենթակա
հարաբերությունները աշխատանքային կոլեկտիվում: Թեմա 6. Գովազդի հոգեբանական
մեխանիզմներիը: Թեմա 7. Ղեկավար-լիդերի անձնային որակները, լիդերության
տեսությունները: Թեմա 8՝. Հայ վարառականության հոգեբանական հիմքերը: Թեմա 9.
Բանակցությունների հոգեբանական առանձնահատկությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Белланже Л., Переговоры.С.П., 2002.
2. Василенко И., Политические переговоры. М., 2006.
3. Лебедева М., Технология ведения переговоров. М., ― Аспект Пресс ‖, 2010.
4. Линкольн У. Переговоры. С.П.,1998.
5. Спэнгл М., Айзенхарт М., Переговоры: решение проблем в разном контексте. Харьков, 2009
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2. Քաղաքական բանակցություններ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-20. սեմ.-10
6. 5-րդ կիսամյակ/ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական բանակցությունների տեսության հիմնական
սկզբունքներին և կատեգորիաներին, ինչպես նաև խաղային տեխնոլոգիաների
օգնությամբ ձևավորելու բանակցային որոշակի գործնական հմտություներ և փորձ
 ներկայացնել բանակցությունների պատմական զարգացման հիմնական
ուղղություններն ու դրսևորման օրինաչափությունները
 ուսանողներին տալ գիտելիքներ բանակցությունների տեսական և գործընթացային
հիմնահարցերի վերաբերյալ
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9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


պարզաբանելու բանակցային գործունեության իրականացման հիմքերն ու հիմնական



սկզբունքները,
ներկայացնելու բանակցային գործընթացի փուլային մոդելների



առանձնահատկությունները,
պատկերացում կազմելու մերօրյա հայաստանյան իրողությունների պայմաններում
բանակցային մշակույթի վարման վերաբերյալֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





ձեռք բերելու գործնական հմտություններ և փորձ, որի շնորհիվ մանրակրկիտ
վերլուծությունների(case studies) միջոցով խորացնում են իրենց մասնագիտական
գիտելիքները,
ծանոթանալու բանակցությունների վարման անձնային ոճերի նկարագրությանը,
համեմատելու բանակցությունների վարման ազգային ոճերն ու
առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
 Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերըֈ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ5. Հիմնավորելու հասարակայնության հետ կապերի և բանակցային տեխնոլոգիաների
դերը հանրային կառավարման համակարգում, բացատրելու մարկետինգի և կորպորատիվ
կառավարման մոդելների տեսական և գործնական կիրառման առանձնահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2. Քննարկումներ ինտերակտիվ բանավեճերի առաջադրմամբ
3. Սեմինար պարապմունքներ
4.Խաղային տեխնոլոգիաների, թեստային վարժությունների կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Բանակցությունների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում: Թեմա 2.
Բանակցությունների կառուցվածքը: Թեմա 3. Բանակցային գործունեության իրականացման
հիմքերն ու սկզբունքները: Թեմա 4. Բանակցությունների վարման գործընթացը: Թեմա
5.Բանակցային ռազմավարություն և մարտավարությունֈ Թեմա 6. Բանակցային որոշումների
ընդունման մեխանիզմը Թեմա 7. Բանակցությունների սուբյեկտները: Թեմա 8.
Բանակցությունների վարման մշակութային և ազգային առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գալստյան Խ., Բանակցային տեխնոլոգիաներ, Ե., 2016:
2. Ֆիշեր Ռ., Ուրի Ու., Համաձայնության հասնելու ուղին. բանակցություններ առանց
պարտվողների, Ե., 2005:
3. Քենեդի Գ., Ինչպես բանակցել Ձեր ուզածը ստանալու համար, Ե. 2002:
4. Спэнгл М., Айзенхарт М., Переговоры: решение проблем в разном контексте. Харьков, 2009.
5. Zartman I. Prenegotiation: Phases and functions.// International Journal of Conflict Management. №
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44,1.
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2. Զարգացման քաղտնտեսություն. ռազմավարական
ծրագրավորումը ՀԿ ոլորտում

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-20, սեմ.-10

6. 8-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել զարգացման քաղտնտեսության հիմնական դրույթներին,


ուսանողներին ներկայացնել ռազմավարական ծրագրավորման և ռազմավարական
որոշումների ընդունման անհրաժեշտությունն ու նշանակությունը

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


սովորելու կառավարման գործընթացի մեթոդոլոգիան և կազմակերպման
գործառույթները,



իմանալու որոշումների ընդունման պայմանները և կկարողանա հաշվարկել ռիսկի
գործոնը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կարողանալու իրականացնել արտասահմանյան երկրների քաղաքական և
տնտեսական համակարգերի և արդիական զարգացումների մասին համեմատական
վերլուծություններ,
 կկարողանա կողմնորոշվել տնտեսական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերումֈ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Բ6.Գնահատելու ժամանակակից տնտեսության մեջ կառավարության դերը, հանրային
հատվածի գործառույթները և ուղենշելու զարգացման ռազմավարություներ կառավարման
ոլորտում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, այդ թվում `երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2. սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի առաջադրմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1.1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Զարգացման քաղտնտեսության էությունը: Ռազմավարական ծրագրավորման
նպատակները և իրականացման ուղիները: Թեմա 2. Մակրոտնտեսական վերլուծությունֈ
Աղգային հաշիվների համակարգըֈ Թեմա 3.Ազգային տնտեսութունների դասակարգումըֈ
Թեմա 4. Տնտեսական անկայունություն. գործազրկություն և ինֆլյացիաֈ Թեմա 5.
Ամբողջական պահանջարկ և ամբողջական առաջարկ: Թեմա 6. Տնտեսական աճը,
գործոնները: Ծրագրավորումը և իրականությունը:Թեմա 7. Բյուջետային քաղաքականություն:
Թեմա 8. Փողը, գործառույթներըֈ Փողի շուկա: Թեմա 9. Բանկային համակարգֈ
Դրամավարկային քաղաքականություն: Թեմա 10. Բյուջեի դեֆիցիտ և պետական պարտքֈ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе — М.: «Дело Лтд», 1994.
2.

Петер Груневеген «Политическая экономия» и «экономическая наука» // Экономическая
теория : Энциклопедический сборник «The New Palgrave» / Под ред. Дж. Итуэлла, М.
Милгейта, П. Ньюмена; пер. с англ./ научн. ред. чл.-кор. РАН В.С. Автономова. — М.:
ИНФРА-М, 2004.

3. Сисмонди, С. Новые начала политической экономии, или о богатстве в его отношении к
народонаселению. М.: Соцэкгиз, 1997

1. 1204/Բ
52

2. Համեմատական քաղաքագիտություն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7.5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-20, սեմ.-10

6. 8-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը.
Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել համեմատական քաղաքագիտության կիրառական և մեթոդաբանական առանձնահատկություններին,


ձևավորել

արդի

քաղաքական

իրողությունների

համեմատական-վերլուծական

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ունենալու համեմատական քաղաքագիտության, որպես առանձին գիտաճյուղի մասին
հիմնարար գիտելիքներ,



պատկերացում կազմելու համեմատական վերլուծություններ կատարելու հիմնական
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մեթոդների մասինֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կարողանալու իրականացնել արտասահմանյան երկրների քաղաքական համակարգերի և արդիական զարգացումների մասին համեմատական վերլուծություններ,
 կողմնորոշվելու գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերումֈ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Բ7.Վերլուծելու քաղաքագիտություն-հանրային կառավարման տեսություն,
քաղաքականություն-կառավարում փոխհարաբերությունների բնույթը և գնահատելու
վերջինիս դերը հանրային կառավարման համակարգում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, այդ թվում `երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2. սեմինար պարապմունքներ` փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի առաջադրմամբ
3. ինքնուրույն աշխատանք` ընդգրկելով վերլուծական նյութերը
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր տեստի հիման վրա՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքովֈ
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր տեստի հիման վրա՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքովֈ
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Համեմատական քաղաքագիտության զարգացման հիմնական փուլերըֈ
Թեմա 2.
Համեմատական քաղաքագիտության մեթոդաբանական ակզբունքներըֈ Թեմա 3. Համեմատական քաղաքագիտության էմպիրիկ չափումները և ժողովրդավարության մոդելներըֈ Թեմա 4.
Քաղաքականություն արտերկրում` ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Ռուսաստան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. Т.
1: Европа и Т. 2: Азия / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. редактор А.В. Торкунов; науч.
редактор А.Ю. Мельвиль; отв. редактор М.Г. Миронюк. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 616 с.
2. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой
обзор. М., 2002.
3. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. Курс лекций. СПб., 2002.
4. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Учебник. М.,-СПб., 2001.
5. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения демократии.
СПб.,1999.
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Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Միջազգային հարաբերություններ»
2. «Ազգային անվտանգություն»

1. «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Միջազգային հարաբերություններ 031801.01.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Միջազգային հարաբերությունների
մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2020-2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Հեռակա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը
կազմակերպվում
է՝
համաձայն
ԵՊՀ
առկա
ուսուցմամբ
5
մագիստրատուրայի 2020/2021 ուստարվա ընդունելության կանոնակարգի : «Միջազգային
հարաբերություններ» մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է
առանց քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները պետք է
հանձնեն համապատասխան մասնագիտության համար նախատեսված բանավոր
քննություն:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


պատրաստել

որակյալ

մասնագետներ,

որոնք

ունակ

կլինեն

միջազգային

հարաբերությունների բնագավառում աշխատել ինչպես պրակտիկ գործունեության,
այնպես էլ փորձագիտական ոլորտում


5

կայացնել
որոշումներ
և
կատարել
կանխատեսումներ
հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ,

միջազգային

ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017/2018 ուստարվա ընդունելության կանոնակարգ
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վերլուծել և համակարգել տվյալ ոլորտին առնչվող հիմնախնդիրները,



ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ միջազգային կյանքի հիմնական
գործընթացների ու օրինաչափությունների վերաբերյալ

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Թվարկել միջազգային հարաբերությունների արդի հիմնախնդիրները
Ա2. Հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու հետևանքները
Ա3. Թվարկել ՀՀ արտաքին քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները
Ա4. Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից հակամարտությունների և նրանց լուծման
մեխանիզմները
Ա5. Նկարագրել միջազգային հարաբերությունների զարգացման որոշակի միտումներն ու
դինամիկան
Ա6.
Ներկայացնել
տեղեկատվական
գործոնի
դերը
արդի
միջազգային
հարաբերություններում
Ա7. Լուսաբանել կրոնական գաղափարախոսության դերը արդի միջազգային
հարաբերություններում
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական
հմտությունները գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ2. Կանխատեսել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ զարգացումների համատեքստում
Բ3. Համեմատել, համադրել/հակադրել ժամանակակից
համաշխարհային ուժային
կենտրոնների ռազմավարությունը
Բ4. Կատարել ժամանակակից կոնֆլիկտների հնարավոր զարգացման սցենարային
վերլուծություն
Բ5. Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու
բացահայտել ներազդող գործոններն ու չափումները
Բ6. Գործնականում իրականացնել բարդ քաղաքագիտական ինֆորմացիայի մշակում և
վերլուծություն՝ դրսևորելով ժամանակակից մեթոդներից օգտվելու կարողություն
Բ7. Ցուցաբերել զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Գնահատել առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ2. Համեմատել հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները
Գ3. Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն արված
գիտահետազոտական և վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու
առաջարկությունները ներկայացնելու կարողություն
Գ4. Ընտրել լավագույն և վատագույն
կարճաժամկետ հեռանկարում

սցենարային զարգացումները երկարաժամկետ և
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11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների ընդհանրական կարողությունները գնահատվում են հետևյալ ձևերով.
 զեկուցումներ,
 հրապարակումներ, պրեզենտացիաներ
 գրավոր հաշվետվություններ,
 գրավոր և բանավոր ընթացիկ քննություններ.
 եզրափակիչ գնահատումով բանավոր քննություններ.
 մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունֈ

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Մագիստրոսական ծրագրի գլխավոր նպատակն է մասնագետներ պատրաստել ՀՀ ԱԳՆ և
տարբեր փորձագիտական կենտրոններում աշխատելու համար: Մասնավորապես՝
 Արտաքին գործերի նախարարություն
 ՀՀ-ում Միավորված ազգերի կազմակերպության ներկայացուցչություն,
 Եվրոպայի
անվտանգության
և
համագործակցության
կազմակերպության
գրասենյակ,
 Եվրոպայի խորհրդի երևանյան գրասենյակ,
 Եվրոպական միության հայաստանյան պատվիրակություն,
 Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոն,
 Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակություն,
 Հայաստանում Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցչություն,
 Եվրասիական հետազոտությունների ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղ:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լսարաններ,
 էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Պետական կրթական չափորոշիչ «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ:
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17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
-

18. ԵՊՀ «Միջազգային հարաբերություններ» մագիստրոսի կրթական ծրագրում
դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
4. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
 դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների
տեխնիկաների կիրառման կարողություն:

իմացություն,

ակտիվ

ուսուցման

Հետազոտական
 միջազգային հարաբերությունների և արտաքին քաղաքականության եռամակարդակ
վերլուծության իրականացման հմտություն,
 քաղաքական և իրավական փաստաթղթերի, տարաբնույթ գիտական աղբյուրների և
նյութերի հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային տեղեկատվական
ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
 հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:
Հաղորդակցման
 լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
 հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
 օտար լեզվի իմացություն (ռուսերենի՝ գերազանց իմացություն և անգլերենի՝
առնվազն A2 կամ B1մակարդակին համապատասխան)ֈ
ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office
Power-Point) հմտությունների,

փաթեթիազատտիրապետում՝ Word, Excel,

 ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտության,
 լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտությունների
 դասավանդման հեռավար ուսուցման հմտությունների առկայությունֈ
Այլկարողություններ
 անհրաժեշտ
ռեսուրսները
գնահատելու
իրականացնելու կարողություն,

և

ծրագրերն

արդյունավետորեն

 հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և
իրավական նորմերի իմացություն (մասնավորապես` հաղորդակցությունների
ոլորտում),
 ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
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 Մասնագիտական կարողություններ
 քաղաքական, քաղաքագիտական, սոցիոլոգիական,
ռետրոգնոստիկ, դիագնոստիկ և պրոգնոստիկ
վերլուծության կարողություն,

մեդիա շրջանակներում՝
հետազոտությունների և

 բանավոր զեկույցներ և գրավոր զեկուցագրեր ու հաղորդագրություններ մշակելու
հմտություններ,
 հրապարակային ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու կարողություն,
 գիտական և կորպորատիվ հատուկ միջոցառումներ՝ ասուլիսներ, ճեպազրույցներ,
համաժողովներ, շնորհանդեսներ և այլն կազմակերպելու և կառավարելու կարողություն,
 սոցիալական
ցանցերում
հաղորդակցման
կառավարելու և ապահովելու կարողություն,

բովանդակությունը՝

 իմիջի ձևավորման ռազմավարություն մշակելու,
իրականացնելու կարողություն,

կոնտենտը

իմիջային հաղորդակցման

 ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
 թիրախային լսարանների առանձնացնելու և
հաղորդակցման իրականացման կարողություն,

դրանց

հետ

ռազմավարական

 փաստաթղթեր,
տեղեկատվականփաթեթներ,
այլ
համապատասխան
տեքստերմշակելու, ստեղծարար գրագրության հմտություններ,
 ԶԼՄ-ների հետ հարաբերություններ ձևավորելու հմտություններ,
 մեդիա իրադարձություններ կառավարելու կարողությունֈ
 Ընդհանուրպահանջներ
Գիտական աստիճան


գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ
որոշդեպքերում՝ տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում
ստացած մագիստրոսիկոչում,



վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամմեթոդական հրատարակությունների
առկայություն,



վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովներիֈ
Մանկավարժական փորձ



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



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

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ


առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ՝ քաղաքագիտության, միջազգային
հարաբերությունների, դիվանագիտության, պատմության և քաղաքական լրագրության
ոլորտներում և այլնֈ
Այլ պահանջներ



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



ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝
առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)ֈ
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«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն
Ա1 Թվարկել միջազգային
հարաբերությունների արդի
հիմնախնդիրները
Ա2 Հիմնավորել քաղաքական որոշակի
զարգացումների պատճառներն ու
հետևանքները
Ա3 Թվարկել ՀՀ արտաքին
քաղաքականության արդի
հիմնախնդիրները
Ա4 Լուսաբանել և դասակարգել
ժամանակակից
հակամարտությունների և նրանց
լուծման մեխանիզմները
Ա5 Նկարագրել միջազգային
հարաբերությունների զարգացման
որոշակի միտումներն ու
դինամիկան
Ա6 Ներկայացնել տեղեկատվական
գործոնի դերը արդի միջազգային
հարաբերություններում
Ա7 Լուսաբանել կրոնական
գաղափարախոսության դերը արդի
միջազգային
հարաբերություններում

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1

Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությունները
գործնական, մասնագիտական հարթակում

Բ2

Կանխատեսել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ զարգացումների համատեքստում

Բ3

Համեմատել, համադրել/հակադրել ժամանակակից համաշխարհային ուժային
կենտրոնների ռազմավարությունը

Բ4

Կատարել ժամանակակից կոնֆլիկտների հնարավոր զարգացման սցենարային
վերլուծություն

Բ5

Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները

Բ6

Գործնականում իրականացնել բարդ քաղաքագիտական ինֆորմացիայի մշակում և
վերլուծություն՝ դրսևորելով ժամանակակից մեթոդներից օգտվելու կարողություն

Բ7

Ցուցաբերել զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի)
կարողություններ
Գ1 Գնահատել առկա խնդիրները և
դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ2 Համեմատել հակամարտության
կողմերի փաստարկներն ու
հակափաստարկները

Գ3

Գ4

Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն արված
գիտահետազոտական և վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու
առաջարկությունները ներկայացնելու կարողություն
Ընտրել լավագույն և վատագույն սցենարային զարգացումները երկարաժամկետ և
կարճաժամկետ հեռանկարում

421

422

423

1. «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
Ընդհանուր դասընթացներ
1.2301/Մ01
2.Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները 3 կրեդիտ
մասնագիտական ոլորտում-6
4, 3.4 ժամ/շաբ. 5. գործ.-10
6.I կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
հաղորդել
մասնագիտական
գիտելիքներ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների բնագավառում և ծանոթացնել ուսանողներին նոր ծրագրերին իրենց
մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. աշխատել տեքստային փաստաթղթերի հետ, փոփոխել տպիչի և համակարգչի այլ
ակսեսուարների պարամետրները,
բուն մասնագիտական կարողություններ
2. կատարել հաշվարկներ, օգտագործելով բանաձևերը, նախագծել և ստեղծել տվյալների
բազան,
3. ստեղծել պարզագույն web-կայքերը, օգտագործելով HTML լեզուն,

բ.ընդհանրական կարողություններ
4. կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ, օգտագործելով բանաձևերը,
նախագծել և ստեղծել տվյալների բազան:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6.Ներկայացնել տեղեկատվական գործոնի դերը արդի միջազգային հարաբերություններում
Բ1.Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությունները
գործնական, մասնագիտական հարթակում
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսության ցուցադրում
Քննարկում
Հարց ու պատասխան
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
13.Համառոտ բովանդակություն
Թեմա1. Windows օպերացիոն համակարգը, համակարգչի ակսեսուարներ, նրանց
պարամետրները:
Թեմա2. Microsoft Excel ծրագրի խորացված ուսուցում, ֆիլտրներ, րաֆիկներ, ֆունկցիաներ:
Թեմա 3.Microsoft Access ծրագրի ուսուցում, տվյալների բազայի ստեղծում, աղյուսակների
փոփոխում, կապերի ստեղծում, մեկ և մեկից ավելի աղյուսակներում օգտագործվող
հարցումներ, ձևերի և հաշվետվությունների ստեղծում:
Թեմա 4. HTML փաստաթղթի ստեղծումը, կառուցվածքը, հիմնական դրույթները և տեգերը:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Д. Ульман, Д. Уидом, Введение в системы баз данных. Пер. с англ., Изд-во Лори, 2000
2. Г. Гарсиа-Молина, Д. Ульман, Д. Уидом, Системы баз данных: полный курс. Пер. с англ.,
Изд. дом ―Вильямс‖, 2003
3. К. Дейт, Введение в системы баз данных. Пер. с англ., Изд-во ―Вильямс‖, 2005
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4. Д. Джордан, Обработка объектных баз данных в C++. Программирование с использованием
стандарта ODMG. Пер. с англ., Изд-во ―Вильямс‖, 2001
1. 1201/Մ02

2.

Հետազոտության պլանավորում և 3 կրեդիտ
մեթոդներ
4. 3.4 ժամ/շաբ
5. դասախոսություն 5, սեմինար 5
6. 1-ին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել միջազգային հարաբերությունների հետազոտության
ժամանակակից կիրառական մոտեցումները
 լուսաբանել այդ հետազոտությունների մեթոդների ժամանակակից վիճակը
 ծանոթացնել կիրառական վերլուծության մեթոդաբանական հետաքրքիր օրինակների
հետ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

բացատրել և ներկայացնել ժամանակակից
հետազոտության հիմնական մեթոդները
 վերլուծել միջազգային գործընթացները

միջազգային

հարաբերությունների

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

ծանոթանալու
միջազգային
հարաբերությունների
հետազոտության
արդի
մոտեցումներին

տիրապետել
միջազգային
հարաբերությունների
հետազոտման
կիրառման
առանձնահատկություններին

իրականացնել
միջազգային
գործընթացների
վերաբերյալ
վերլուծական
աշխատանքներ
 ներկայացնել միջազգային հարաբերությունների վերլուծության համար անհրաժեշտ
մեթոդաբանությունը և մեթոդները
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությունները
գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ6.Գործնականում իրականացնել բարդ քաղաքագիտական ինֆորմացիայի մշակում և
վերլուծություն՝ դրսևորելով ժամանակակից մեթոդներից օգտվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Հարցում:
3. Ամփոփիչ վերլուծական աշխատանքի կազմում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ ժամանակակից միջազgային հարաբերությունների ուսումնասիրության հիմնական
մեթոդները: Թեմա 2՝ Միջազգային հարաբերությունների հետազոտության հիմնական
խնդիրները: Թեմա 3՝ Միջազգային քաղաքական գործընթացներ հասկացությունը և նրա
հիմնական
տարրերը: Թեմա
4՝ Քաղաքագիտական
կիրառական
փաստաթղթերի
պատրաստման հիմնական պահանջները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеева Т.А., Современные политические теории, МГИМО., М., 2007.
2. Политический процесс: Основные аспекты и способы анализа,под ред. Мелешкиной Е.Ю.,
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М., 2006.
3. Цыганков П.А., Гордарики М. Теория международных отношений, М., 2006.
4. Մանուկյան Ա.Ս., Ժամանակակից քաղաքական գործընթացներ, Ե., 2011:
5. Մանուկյան Ա.Ս., Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում, Ե., 2015

1. 1603 /Մ03
2. Անգլերեն-1-6
3.6 կրեդիտ
4. 6.7 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-20
6. 1-ին կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական,
ճանաչողական,
մեկնաբանական)՝
ճիշտ
ընկալել
դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
7. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
8. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
10. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
11. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
12. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
13. 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.
Բ1. Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական
հմտությունները գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ7. Ցուցաբերել զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
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ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
6. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
7. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
8. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
9. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝
դրանց
բովանդակության
վերծանման,
վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Harf J. E., Lombardi M. O. Taking Sides: Clashing Views on Global Issues. McGraw-Hill
Education, 2013.
2. Lowe N. Mastering Modern World History. London: Palgrave Master Series, 2013.
3. McKenna G., Feingold S. Taking Sides: Clashing Views on Controversial Political Issues.
McGraw-Hill/Dushkin, 2003.
4. Rourke J. T. Taking Sides: Clashing Views in World Politics. McGraw-Hill Education, 2015.
5. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.

1.1604 /Մ03
2.Գերմաներեն-1-6
3. 6կրեդիտ
4.6.7 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-20
6. 1-ին կիսամյակ
7.ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կիրառելով

մասնագիտական

տեքստերի
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վերլուծության

տարբեր

մոտեցումները

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի, իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. 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.
Բ1.Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությունները
գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ7.Ցուցաբերել
զեկուցումներ
պատրաստելու,
հետազոտությունների
արդյունքները
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.ինքնուրույն աշխատանք,
5.բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 6.նախագծի
իրականացում),
7.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
8.իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր պատասխանի 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
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը:
Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
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ունկնդրմամբ՝
դրանց
բովանդակության
վերծանման,
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig,1999
2. Duden, Grammatik der deutschen Sprache,Mannheim,2004
3. Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen,2011
4. Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013

վերարտադրության

1.1608/Մ03
2. Ֆրանսերեն-1-6
3.6 կրեդիտ
4. 6.7 ժամ/ շաբ.
5. գործն. – 20 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Կատարելագործել ուսանողների՝ օտար լեզվով հաղորդակցելու կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 Զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճիշտ ընկալելումասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2.ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
հիմնավորելու անձնական կարծիքը, բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի
հիմնախնդիրների շուրջ,
4.լսելով ընկալելու և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.արդյունավետ
օգտվելու
տեղեկատվական
տարբեր
աղբյուրներից
(ներառյալ
ինտերնետային), քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությունները
գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ7.Ցուցաբերել
զեկուցումներ
պատրաստելու,
հետազոտությունների
արդյունքները
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.Անհատական աշխատանք,
3.Իրավիճակային խնդիրների խմբային քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր պատասխանի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Տվյալ
ոլորտի
մասնագիտական
լեզվի
բառապաշարային
և
քերականականյուրահատկությունները, գիտական աշխատությունների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների
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ունկնդրում, դրանց բովանդակության վերծանում և վերարտադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Activités Pour Le Cadre Européen Commun De Référence- Niveaux B1, Parizet, Etiane Grandet, Martine Corsain, 2007
2. Delf ABC B1 Corinne Kobert – Kleiner, Marie- Louise Parizet, 2012
3. Compréhension écrite B1/B1+, Michèle Barféty, 2007
4. Compréhension orale B1+/B2, Michèle Barféty, 2007

Marie- Louise

1. 1703/Մ03
2.Ռուսերեն – 1-6
3.6 կրեդիտ
4.Շաբաթական 6.7 ժամ
5. գործ.-20
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է`
 զարգացնել
ուսանողների
լեզվական
հմտությունները
և
հաղորդակցական
կարողությունները լեզվական գործունեության բոլոր ոլորտներում
 ապահովել արդեն ձեռք բերած լեզվական գիտելիքների և հմտությունների կիրառումը
մասնագիտական նպատակներով
 ընդլայնել
մասնագիտական
լեզվի
բառապաշարը,
խորացնել
գիտելիքները
մասնագիտական
լեզվի
ձևաբանական,
շարահյուսական
և
ոճաբանական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի խորացված իմացություն
2. սահմանել
լեզվի
գիտական
ոճի
ձևաբանական
և
շարահյուսական
առանձնահատկությունները
3. ներկայացնել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր ձևերը
4. դրսևորել մասնագիտական տեքստի պլաններ, ամփոփագրեր կազմելու սկզբունքների
իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. վերլուծել ունկնդրած/կարդացած մասնագիտական տեքստը` տարանջատելով
հիմնական բովանդակությունը երկրորդականից, ինքնուրույն կազմել տեքստ
մասնագիտական թեմայով
6. տիրապետել մասնագիտական տեքստի թարգմանության հմտություններին
7. կիրառել մասնագիտական տեքստի հետ աշխատելու հնարքներ` տեքստի համառոտ և
ընդարձակ նկարագրում, տարբեր տեսակի պլանների կազմում
8. կազմել մասնագիտական թեմաներով ռեֆերատներ, զեկույցներ, գիտական տեքստերի
ամփոփագրեր

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. ընդարձակել տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունները
10. քննարկել և վերլուծել մասնագիտական խնդիրները ռուսերենով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Բ1. Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական
հմտությունները գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ7. Ցուցաբերել զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք
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 ինքնուրույն աշխատանք
 թիմային աշխատանք
 բանավոր ներկայացում
 գրավոր և բանավոր հարցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ընդհանուր
գիտական
և
նեղ
մասնագիտական
տերմինաբանության
առանձնահատկությունները
 Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները
 Գիտական ոճին հատուկ շարահյուսական կառուցվածքները
 Տարբեր իմաստային կապերի արտահայտման միջոցները գիտական տեքստում
 Մասնագիտական տեքստի համառոտ և ընդարձակ ներկայացում
 Գիտական ոճի ժանրեր` ռեֆերատ, զեկուցում, հոդված, ամփոփագիր
 Ռեֆերատների, զեկուցումների, ամփոփագրերի շարադրման սկզբունքները
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Амиантова Э.И. Лексика русского языка. Сборник упражнений. Москва, Наука, 2006
2. Аникина М.А. Синтаксис сложноподчиненного предложения, Москва, Русский язык,
2000
3. Демидова А.К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной
работы, Москва, Русский язык, 1991
4. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика, СПБ, Златоуст, 2006
5. Хавронина С.А, Клобукова Л.П, Михалкина И.В. Курс для деловых людей, Москва,
ПАИМС, 1993

1.1603 /Մ04 2. Անգլերեն-2-3
3.3 կրեդիտ
4. 3.4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-10, ինքնուրույն- 80
6. 2-րդ կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
 ներկայացնել
լեզվի
թեստավորման
հիմնական
ռազմավարությունը
և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությունները
գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ7.Ցուցաբերել
զեկուցումներ
պատրաստելու,
հետազոտությունների
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ

արդյունքները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
2.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
3.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
4.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
5.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer: Cambridge University Press, 2011.

1.1604 /Մ04 2. Գերմաներեն-2 -3
3. 3 կրեդիտ
4. 3.4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-10, ինքնուրույն 80
6. 2-րդ կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝




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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել
օտար
լեզվի
համապատասխան (B2-C1),

իմացություն
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միջազգային

չափորոշիչներին

2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարդակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությունները
գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ7.Ցուցաբերել
զեկուցումներ
պատրաստելու,
հետազոտությունների
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ

արդյունքները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TestDaF, OnDaF) առանձնահատկությունները:
8. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Eisenberg P., Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 2000.
Fleischer W., Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache, Tübingen, 2005.
Henne K., Sprache der Wissenschaft, Berlin, 2004.
Krause O., Progressiv im Deutschen, Tübingen, 2002.
Vater H., Referenz und Determination im Text, Heidelberg,1999.

1. 1703/Մ04

2. Ռուսերեն – 2-3

3. 3 կրեդիտ

4. Շաբաթական 3.4 ժամ
5. գործ.-10, ինքնուրույն 80
6. II կիսամյակ
7. ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է`
 զարգացնել մասնագիտական ոլորտին առնչվող թեմաների շուրջ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցման հմտությունները, մասնավորապես, քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը
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ներկայացնել լեզվի իմացության միջազգային համակարգի B2 մակարդակի չափանիշները



ներկայացնել լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջները

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ցուցաբերել սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցների իմացությունը
2.ցուցաբերել ռուսաց լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2
մակարդակ)

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.մասնակցել մասնագիտական թեմաներով բանավեճերի,
սեփական տեսակետերը, հերքել զրուցակցի տեսակետը

ձևակերպել

և

հիմնավորել

4.կատարել թեստային աշխատանք` կազմված միջազգային չափանիշների B2 մակարդակին
համապատասխան

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.օգտագործել ռուսաց լեզվի իմացությունը մասնագիտական գործունեության ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Բ1.Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությունները
գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ7.Ցուցաբերել
զեկուցումներ
պատրաստելու,
հետազոտությունների
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ

արդյունքները

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները .
 գործնական պարապմունք
 ինքնուրույն աշխատանք
 թիմային աշխատանք
 բանավոր ներկայացում
 թեստային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր պատասխանի հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Սուբյեկտիվ եղանակավորության արտահայտման միջոցները. միջանկյալ բառեր,
բառակապակցություններ, նախադասություններ
 Իմաստային կապերը և նրանց արտահայտման միջոցները պարզ և բարդ
նախադասության մեջ. կապ, կապական բառեր
 Պարզ նախադասությունները բարդ նախադասությունների փոխակերպելու կանոնները
 Լեզվի իմացության B2 մակարդակի միջազգային չափորոշիչներ
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному, 2008-2010
2. Ильина С.А., Коломейцева Е.М, Попова Т.В. Синтаксис письменной книжной речи, Москва,
Русский язык, 2002
3. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998
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4. Типовой тест по русскому языку как иностранному. II сертификационный уровень общего
владения русским языком /под ред. Поповой Т.А., Роговой К.Л./, СПБ, 1998
5. Химик В.В., Шкурина Н.В. 10 уроков по языку специальности. Учебные задания. Л., 1991

1.1608 /Մ04
2. Ֆրանսերեն-2-3
3. 3կրեդիտ
4. 3.4 ժամ/ շաբ.
5. գործն. – 10 ժամ, ինքնուրույն 80
6. 2-րդ կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝


Կատարելագործել ուսանողների՝ օտար լեզվով հաղորդակցվելու կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 Զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճիշտ ընկալելումասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2.ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

օտար

լեզվով

ինքնուրույն

աշխատանք

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
հիմնավորելու անձնական կարծիքը, բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի
հիմնախնդիրների շուրջ,
4.լսելով ընկալելու և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.արդյունավետ
օգտվելու
տեղեկատվական
տարբեր
աղբյուրներից
ինտերնետային), քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:

(ներառյալ

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական
հմտությունները գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ7. Ցուցաբերել զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.Անհատական աշխատանք,
3.իրավիճակային խնդիրների խմբային քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
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Տվյալ
ոլորտի
մասնագիտական
լեզվի
բառապաշարային
և
քերականականյուրահատկությունները, գիտական աշխատությունների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների
ունկնդրում, դրանց բովանդակության վերծանում և վերարտադրում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Activités Pour Le Cadre Européen Commun De Référence- Niveaux B1, - Marie- Louise Parizet,
Etiane Grandet, Martine Corsain, 2007
2. Delf ABC B1 Corinne Kobert – Kleiner, Marie- Louise Parizet, 2012
3. Compréhension écrite B1/B1+, Michèle Barféty, 2007
4. Compréhension orale B1+/B2, Michèle Barféty, 2007

Մասնագիտական դասընթացներ
1. 1201/Մ05
4.
6.
8.

9.

2. Մասնագիտության
արդի 3. 3 կրեդիտ
հիմնախնդիրները
3.4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-10, ինքնուրույն 80
1 կիսամյակ
7. ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից աշխարհի մոդելներին
 Գաղափար
կազմել
գլոբալիզացիայի,
միգրացիայի,
ահաբեկչության,
տարածաշրջանային հակամարտությունների 21 դարի առանձնահատկությունների
մասին
 Պարզաբանել էներգակիրների, ջրի, գլոբալ տաքացման հիմնախնդիրները
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կողմնորոշվել գլոբալացված աշխարհում մեր երկրի տեղի և դերի հետ կապված,
2.Իրազեկ լինել ահաբեկչության ֆինանսական աղբյուրների, գաղափարական հենքի մասին,
3. տարբերակել միգրացիոն և դեմոգրաֆիկ հոսքերի օգուտն ու վնասը միջազգային
հարաբերություններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.Յուրաքանչյուր նոր երևույթը բացատրել միջազգային հարաբերությունների դիրքերից,
5.Յուրաքանչյուր երևույթին տալ քաղաքակրթական բացատրություն,
6. Օտարին բացատրել մեր երկրի յուրահատկությունների մասին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.Միջազգային հարաբերությունների խրթին հարցերին տալ սեփական, յուրովի
գնահատական
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. Թվարկել միջազգային հարաբերությունների արդի հիմնախնդիրները
Ա5. Նկարագրել միջազգային հարաբերությունների զարգացման որոշակի միտումներն ու
դինամիկան
Բ2. Կանխատեսել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ զարգացումների համատեքստում
Գ2. Համեմատել հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
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2.Նեղ մասնագետների հրավիրում՝ ուսանողների հետ հարց-պատասխան անցկացնելու
նպատակով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Աշխարհակարգի ներկայիս մոդելները: 2.Գլոբալիզացիա, առանձնահատուկ մշակութային
գլոբալիզացիա:
3.Միգրացիան
աշխարհում,
մասնավորապես
Եվրոպայում:
4.Ահաբեկչությունը, նրա ծնող պատճառները, միասնական պայքարը դրա դեմ:5. Ջրի,
էներգակիրների, գլոբալ տաքացման հիմնախնդիրները:6. Սպորտը համաշխարհային
քաղաքականության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Վ. Օսկանյան ,,Անկախության ճանապարհով,, Եր.2013
12. Современные международные отношения и мировая политика , М,2010
13. Мировая политика и международные отношения , С-Птр, 2005
14. Քաղաքական բառարան, Եր,2006
15. И. Алексеев ,,Искусство дипломатии,, М,2010
1.1201/Մ06

2.Հետազոտական
մեթոդներ 3.6 կրեդիտ
մասնագիտական ոլորտում:
4.6.7 ժամ/շաբ.
5.Դաս-10 ժամ, ինքնուրույն 160 ժամ
6.I կիսամյակ
7.եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է


ուսանողներին
տալ
պրակտիկ
գիտելիքներ
ժամանակակից
միջազգային
հարաբերությունների հետազոտական մեթոդների, իրադարձությունների խորքային
վերլուծության և կանխատեսման հմտությունների և սցենարային մոդելավորման
վերաբերյալ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա

Գիտելիք և իմացություն
1.Կծանոթանա միջազգային հարաբերությունների տարաբնույթ հետազոտական մեթոդներին,
իրադարձությունների խորքային վերլուծության և կանխատեսման հմտություններին:
2.Կստանա համապատասխան գիտելիքներ համապատասխան ուղեղային կենտրոնների և
գիտակական ու փորձագիտական հաստատությունների աշխատանքներում տարաբնույթ
մեթոդների կիրառման առանձնահատկություններին:

(բուն մասնագիտական կարողություններ)
3.ձևավորել
ստեղծագործական
մտածողություն
և
ժամանակից
միջազգային
հարաբերություններն առավել համընդգրկուն վերլուծելու և այդ խնդիրներն ըմբռնելու
կարողություն,
4.բացատրել
և
համակարգված
ներկայացնել
Ժամանակակից
միջազգային
հարաբերությունների զարգացման միտումներն ու կատարել հիմնավորված վերլուծություն,


(ընդհանրական կարողություններ)
5.Ստացված գիտելիքները հիմք կհանդիսանան, որպեսզի ուսանողն ի զորու լինի կատարել
հետազոտություններ` ժամանակակից մեթոդների շրջանակներում,
6. Ստացված գիտելիքները հիմք կհանդիսանան, որպեսզի ուսանողն ամբողջական
պատերացում կազմի ոչ միայն զարգացումների դինամիկայի, այլև այն պայմանավորող
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գործոնների և կառույցների մասին:
10.Համառոտ բովանդակությունը
1. Միջազգաին հարաբերությունների SWOT վերլուծություն:
2. Իրադարձությունների վերլուծության (event analysis) մեթոդները:
3. Սցենարային մոդելավորման մեթոդները:
4. Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսման մեթոդները:
5. ՔՏՍՏԻԲ (քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, տեխնոլոգիական, իրավական,
բնապահպանական) մեթոդի առանձնահատկությունները
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը ՝5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝ 2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 :
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
14.Հիմնական աղբյուրների և գրականության ցանկը
1. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М. 2007
2. Боришполец К.П. Методы Политических исследований. М. 2005
3. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. Под. Ред. Кокошина А.А. и
А.Д. Богатурова. М., 2005.
4. Денисенко В. Н., Чеботарѐва Е. Ю. Современные психолингвистические методы анализа
речевой коммуникации. М.: РУДН, 2008
5. Т.Н. Ушаковой, В.А. Цепцова, К.И. Алексеева Интент-анализ политических текстов.
Психологический журнал. Том 19 №4 1998).
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2.Միջազգային
3.6 կրեդիտ
հարաբերությունների
մոդելավորում և կանխատեսում
4.6.7 ժամ
5.դաս-10, ինքնուրույն 160
6.II կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին
տալ
պրակտիկ
գիտելիքներ
ժամանակակից
միջազգային
հարաբերությունների մոդելավորման և կանխատեսման հմտությունների վերաբերյալ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա

Գիտելիք և իմացություն
1.Կծանոթանա Միջազգային հարաբերությունների մոդելավորման և կանխատեսման
աշխատանքների հիմնական ուղղություններին և հմտություններին:
2.Կստան համապատասխան գիտելիքներ` համապատասխան հաստատությունների
մոդելավորման և կանխատեսման աշխատանքների առանձնահատկությունների և դրանց
նշանակության մասին:

(բուն մասնագիտական կարողություններ)
3.ձևավորել
ստեղծագործական
մտածողություն
և
ժամանակից
միջազգային
հարաբերություններն առավել համընդգրկուն վերլուծելու և այդ խնդիրներն ըմբռնելու
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կարողություն,
4.բացատրել
և
համակարգված
ներկայացնել
Ժամանակակից
միջազգային
հարաբերությունների միտումներն ու կատարել հիմնավորված կանխատեսումներ,


(ընդհանրական կարողություններ)
5.Ստացված գիտելիքները հիմք կծառայեն միջազգային հարաբերություններին վերաբերող
հարցերի նկատմամբ առավել խոր ու ամբողջական պատկերացում կազմելու և սեփական
դիրքորոծշում ունենալու հարցում:
10.Համառոտ բովանդակությունը
Սցենարային մոդելավորման առանձնահատկությունները:
Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ սցենարային մոդելավորում:
Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսման առանձնահատկությունները:
11.Կրթական վերջնաարդյունքները
Ա2. Հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու հետևանքները
Ա5.Նկարագրել միջազգային հարաբերությունների զարգացման որոշակի միտումներն ու
դինամիկան
Բ2. Կանխատեսել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ զարգացումների համատեքստում
Գ4. Ընտրել լավագույն և վատագույն սցենարային զարգացումները երկարաժամկետ և կարճա
ժամկետ հեռանկարում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը ՝4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝ 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 :
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
14.Հիմնական աղբյուրների և գրականության ցանկը
1.
2.
3.
4.
5.

Плотинский Ю.М., моделорование социальных процессов М. 2001.
Ожиганов Э.П. Моделирование и анализ политических процессов. М. 2006.
Системный анализ в управлении. под ред. А.А. Емельянова М.2003
В.Н. Волкова, Денисов А.А. Теория систем. М. 2006
Шеметов П.В. Процесс принятия внешнеполитических решений: научные основы.
Новосибирск 2006.

Մասնագիտացման դասընթացներ (պարտադիր)
1. 1201/Մ08
4.

2.

Ինտեգրացիոն
գործընթացները 3. 3 կրեդիտ
հետխորհրդային տարածքում
3.4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
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6. 2-րդ կիսամյակ
7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին հիմնարար ներկայացնել հետխորհրդային տարածքում տեղի ունեցող
ռազմաքաղաքական և տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացները,
 նպաստել այդ ինտեգրացիոն գործընթացների առանձնահատկությունների վերաբերյալ
մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերմանը
 վերլուծել ինտեգրացիոն գործընթացները խոչընդոտող գործոնները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. ծանոթանալ հետխորհրդային տարածքում ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացներին,
5. ծանոթանալ հետխորհրդային տարածքի պետությունների վարած արտաքին
քաղաքականությանը,
6. ձեռք կբերել համապարփակ գիտելիքներ հետխորհրդային տարածքում ձևավորված
միջազգային տարածաշրջանային կազմակերպությունների և նրանց գործունեության
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. ունենալ
հետխորհրդային
տարածքի
ռազմաքաղաքական
և
տնտեսական
գործընթացները համակողմանի ներկայացնելու հմտություններ,
8. սեփական կարծիք ձևավորել և վերլուծություններ կատարել,
9. ստացած գիտելիքները կիրառել մասնագիտական գործունեությունում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել միջազգային հարաբերությունների զարգացման որոշակի միտումներն ու
դինամիկան
Բ3. Համեմատել, համադրել/հակադրել ժամանակակից
համաշխարհային ուժային
կենտրոնների ռազմավարությունը
Գ4. Ընտրել լավագույն և վատագույն սցենարային զարգացումները երկարաժամկետ և
կարճաժամկետ հեռանկարում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություն
2.Մասնագիտական նյութի քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որից առաջինն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
6.
7.
8.
9.
10.

Անկախ պետությունների համագործակցություն
Տարածաշրջանային կազմակերպությունների ձևավորումը ԱՊՀ տարածքում
Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպությունը
Հետխորհրդային տարածքի տնտեսական ինտեգրացիան կազմակերպությունները
ԱՊՀ
պետությունները
արտատարածաշրջանային
պետություների
հետ
համագործակցոթյան համակարգում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Косов
Ю.
В.,
Торопыгин
А.В.,
Содружество
Незовисимиых
Государств:Институты,интеграционные
процессы,
конфликты
и
парламентская
дипломатия, изд. 2-е, доп.- Москва:Аспект Прес, 2009-256 с.
7. Жильцов С.С., Воробьев В.П., Шутов А. Д., Эволюция политики России на постсоветском
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простстранстве. Учебное пособие.- Москва:Восток-Запад-2010.-168 с.
8. Довган Е.Ф., Розанов А.А., Организация Договора околлективной безопасности (20022009гг.)-Минск:Ковчег, 2010.-140 с.
9. Пивовар Е.И., Постсовтское пространство: аьлтернативы интеграции.Исторический очерк,
изд. 2-е, испр и доп.-СПб.:Алетейя, 2010.-400 с.
10. Халевинская Е. Д., Интеграция, сотрудничество и развитие на постсоветском пространстве,
Москва, Магистр:ИНФРА-М,2012-200 с.

1. 1201/Մ09

2.

Արտաքին
քաղաքականության 3. 3 կրեդիտ
տեղեկատվական վերլուծություն
4. 3.4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ կիսամյակ
7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացը նվիրված է արտաքին քաղաքական ինֆորմացիայի վերլուծությանը, որն
անհրաժշտ է դիվանագիտական աշխատանքի մեջ՝ ինֆորմացիոն տեղեկանքներ և վերլուծություններ կազմելու տեսակետից: Առարկան նպատակ ունի համակարգված մոտեցում մշակելու
ինֆորմացիոն հոսքերի հետ աշխատելու և դրանք ըստ կարևորության տեղաբաշխելու առումով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Լուսաբանել դիվանագետի և արտաքին քաղաքական տեղեկատվության վերլուծությամբ
զբաղվող մասնագետի վերլուծական աշխատանքը:
2. Տիրապետել դիվանագիտական աշխատանքում վերլուծության հիմնական սկզբունքներին,
էտապներին և տեղեկատվական ապահովության պահանջներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Արժևորել վերլուծական աշխատանքի մեթոդներն, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կանխատեսման
սկզբունքներն և մեթոդաբանությունը,
2. գնահատել վերլուծաբանի դերն և տեղը քաղաքական որոշումների ցիկլում, ինչպես նաև
քաղաքական վերլուծության տեղին ժամանակակից կառավարչական դիսցիպլինների
շարքում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. Ներկայացնել տեղեկատվական գործոնի դերը արդի միջազգային հարաբերություններում
Բ6. Գործնականում իրականացնել բարդ քաղաքագիտական ինֆորմացիայի մշակում և
վերլուծություն՝ դրսևորելով ժամանակակից մեթոդներից օգտվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսությունների ժամանակ ներկայացվում է դասընթացի էությունը, առկա իրավիճակը,
լուծումները, գործնական դրսևորումներն ու կիրառական հիմնախնդիրները, քաղաքական
վերլուծության տեղը ժամանակակաից կառավարչական դիսցիպլինների շարքում,
վերլուշաբանի տեղը քաղաքական խնդիրներ դնող և լուծող թիմում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Առանց ընթացիկ գնահատման քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Քաղաքական վերլուծությունը` որպես գիտակիրառական դիսցիպլին և նրա տեսակները: Քաղաքական վերլուծությունը դիվանագիտական ծառայության մեջ: Թեմա 2՝ Տեղեկատվական-վերլուծական տեխնոլոգիաները որպես կառավարչական ներգործության մեթոդների ամբողջություն: Թեմա 3՝ Քաղաքական վերլուծությունը Հայաստանում: Թեմա 4՝ Քաղաքական վերլուծության աղբյուրները. Բաց և փակ աղբյուրներ: Ինչպես է դիվանագետը պատրաստում քաղաքական տեղեկանք: Թեմա 5՝ Քաղաքական որոշման ընդունման գործընթացը:
Թեմա 6՝ Ինչ է քղաքական օրակարգը: Թեմա 7՝ Քաղաքական վերլուծության տեղը ժամանակակից քաղաքականության մեջ: Թեմա 8՝ Քաղաքական որոշումները և դրանց վերլուծությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Туронок С. Г., Политический анализ, Курс лекций, Учеб. Пособие, Москва, ―Дело‖, 2005
2. Петров А. В., Федулов Ю.Г., Подготовка и принятие управленческих решений, Москва,
РАГС, 2000
3. Политический риск, анализ оценок, прогнозирование, управление/ Под ред. Ш. З.
Султанова, Москва, 1992
4. Дегтерев А. А., Теория принятия политических решений в структуре социальных и
управленческих дисциплин/ Полис, 2002, №2
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2.Արտաքին
3.3 կրեդիտ
քաղաքականության
տեղեկատվական ապահովումը

4.3.4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-10, ինքնուրույն 80

6.2-րդ կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին
ծանոթացնել
արտաքին
քաղաքականության
կարևորագույն
բաղադրիչներից մեկի՝ տեղեկատվական աշխատանքի առանձնահատկություններին,
դրա ձևերին և հնարավորություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. 1. իմանալ տեղեկատվության տեսակներն և աղբյուրները, տեղեկատվության ստացման և
տարածման «հին» և «նոր» մեթոդները,
5. 2.ունենալ համապատասխան գիտելիքներ՝ տեղեկատվական գործունեության գործառույթների
և սկզբունքների մասին,
6. 3.հստակորեն պատկերացնել մամուլի ծառայությունների դերը ժամանակակից աշխարհում
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. 4.տիրապետել տեղեկատվության կառավարման և մատուցման հիմնական միջոցներին,
5. 5.հիմնարար գիտելիքներ ստանալ ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքի ընդհանուր սկզբունքների
մասին,
6. 6.կիրառական գիտելիքներ ունենալ դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և
հյուպատոսական հիմնարկներում տեղեկատվական աշխատանքի կազմակերպման
վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. 7.ստացված գիտելիքները հիմք կծառայեն տեղեկատվական գործունեության ընթացքում
սոցիալական ցանցերի և տեսանյութերի օգտագործումն առավել արդյունավետ դարձնելու
համար և կօժանդակեն լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի իրավական դաշտն առավել
հստակ պատկերացնելուն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6.Ներկայացնել տեղեկատվական գործոնի դերը արդի միջազգային հարաբերություններում
Բ4.Կատարել ժամանակակից
վերլուծություն

կոնֆլիկտների

հնարավոր

զարգացման

սցենարային

Բ6.Գործնականում իրականացնել բարդ քաղաքագիտական ինֆորմացիայի մշակում և
վերլուծություն՝ դրսևորելով ժամանակակից մեթոդներից օգտվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական առաջադրանքներ,
3. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման քննությունը անցկացվում է եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն. տեղեկատվության հիմնական հասկացությունը, սկզբունքները,մեթոդները,
տեղեկատվական
աշխատանքի
կազմակերպումը
արտաքին
քաղաքական
գերատեսչություններում ու միջազգային կազմակերպություն-ներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Stefan Stieglitz, Social Media and Political Communication - A Social Media Analytics
Frameworkhttps://www.researchgate.net/publication/235632721_Social_Media_and_Political_Co
mmunication_-_A_Social_Media_Analytics_Framework
2. Торкунов А.В. (ред.) ―Дипломатическаяслужба‖; учебникМГИМО, 688стр., 2002г.
3. Кочеткова А.В., ―Современнаяпресс-служба‖, M. 2009 г.
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4. Stephen Hess ―The Government/press Connection: Press Officers and Their Offices‖, 1984
5. Edited by Jan Melissen, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations,
Palgrave Macmillan, 2007
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2.Դիվանագիտական լեզվի
3. 3 կրեդիտ
առանձնահատկությունները
4. 3.4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-10, ինքնուրույն 80
6. 2-րդ կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝


գիտական հետազոտության մեթոդների կիրառմամբ ուսանողներին հաղորդել խորը և
համակողմանի գիտելիքներ դիվանագիտական լեզվի պատմական զարգացման,
դիվանագիտական խոսքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ` դիտարկելով
դիվանագիտական գրավոր խոսքը, բանավոր ելույթները, բանակցային լեզուն, վերլուծել
դիվանագիտության
լեզվի
լեզվաբանական
բնութագրիչները,
դիտարկել
դիվանագիտական խոսքի և էթիկայի համադրումը:

9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
1. քննել դիվանագիտական լեզվի պատմական զարգացումը, գնահատել այդ լեզվի
յուրահատկությունները զարգացման տարբեր փուլերում՝ իրականացնելով համեմատական
վերլուծություն
2. ճանաչել ժամանակակից դիվանագիտական լեզվին բնորոշ լեզվական, ոճական,
արտալեզվական առանձնահատկությունները կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ վերլուծությամբ
3. տարբերակել դիվանագիտական լեզվում ընդունված նորմերն ու պայմանականությունները
դիվանագիտական փաստաթղթերի, բանակցային լեզվի, դիվանագետների և քաղաքական
գործիչների ելույթների մանրակրկիտ ուսումնասիրության և մեկնաբանման միջոցով.
4.
գնահատել
և
վերլուծել
տեղեկատվական
դիվանագիտական լեզվի տարբեր ոլորտների վրա.
5.
հիմնավորել
մեղմասացության,
դիվանագիտական խոսքում.

տեխնոլոգիաների

անորոշության,

ենթատեքստի

ազդեցությունը
կիրառումը

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. առաջարկել եզրահանգումներ դիվանագիտական լեզվում առկա միտումների շուրջ.
7. կատարել դիվանագիտական լեզվին բնորոշ լեզվական և արտալեզվական միջոցների
կիրառման հարաբերակցական վերլուծություն (correlation analysis)
8. կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները զեկուցումների, բանավեճերի, ելույթների ժամանակ՝
գրագետ և ճիշտ ձևակերպելով դիվանագիտական խոսքը:
9. կազմել և վերլուծել դիվանագիտական բազմաբնույթ տեքստեր՝ հաշվի առնելով դրանց
գործառութային ոլորտը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1. Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական
հմտությունները գործնական, մասնագիտական հարթակում
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Բ7. Ցուցաբերել զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ

արդյունքները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.




դասախոսություններ
մասնագիտական նյութի քննարկումներ՝ համեմատական վերլուծության տարրերով
«Առանձին դեպքի ուսումնասիրություն» մեթոդի կիրառմամբ անհատական և խմբային
աշխատանքներ
 կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ վերլուծությամբ իրականացվող անհատական գրավոր
աշխատանքներ
 զեկուցումներ
 բանավեճեր
 հարցազրույցներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որից առաջինն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. The Development of Diplomatic Language: a) Historical Background b) Official or Working
Diplomatic Languages in the Realm of Multilateral Diplomacy
Թեմա 2. Specific Aspects of Diplomatic Language in Speeches
Թեմա 3. Written Diplomatic Communication
Թեմա 4. Language and Negotiation
Թեմա 5. Morphological characteristics of Diplomatic Language
Թեմա 6. Ambiguity versus Precision: The Changing Role of Terminology in Diplomacy
Թեմա 7. The Power of Diplomatic Language
Թեմա 8. Diplomatic Language and Ethics
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Language and Diplomacy, Edited by Jovan Kurbalija and Hannah Slavik, DiploProjects, Malta,
2001
2. Debates and Interviews, Amalia Babayan and Susanna Baghdasaryan, YSU Press, Yerevan, 2011
3. A Linguistic Analysis of Diplomatic Discourse, Germana, D‘Acquisto, Cambridge Scholars
Publishing, 2017
4. Insights into Politics and the Language of Politics, Alecia Jioeva, Knorus, Moscow, 2013
5. English for Diplomatic Purposes Edited by Patricia Friedrich, DiploProjects, Malta, 2016
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2.Խորհրդարանական
դիվանագիտություն

3. 6 կրեդիտ

4. 6.7 ժամ

5. դաս.-10, սեմինար 10, ինքնուրույն 160

6. 3-րդ կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողների
մոտ
կայուն
գիտելիքներ
ձևավորել
խորհրդարանական դիվանագիտության վերաբերյալ, մասնավորապես ուսումնասիրելով
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խորհրդարանի էությունը, կազմակերպման և գործունեության հիմքերը, կարգը,
լիազորությունները և փոխհարաբերությունները, խորհրդարանական դիվանագիտության
էությունը,
նրա
ինստիտուտները,
դրանց
գործնական
դրսևորումները,
առկա
հիմնախնդիրները և վերջիններիս լուծման միտումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

ա.գիտելիք և իմացություն`
1. Ճանաչել խորհրդարանի որպես քաղաքական-իրավական ինստիտուտի էությունը
2. Հասկանալ խորհրդարանական դիվանագիտության էությունը և խորհրդարանական
դիվանագիտության ինստիտուտի դերը,
3. Դասակարգել
հայաստանյան
խորհրդարանական
դիվանագիտության
ինստիտուտները և վերջիններիս գործնական դրսևորումները,
բ/ ունակ կլինի`
4. Ըմբռնել և վերլուծել խորհրդարանական դիվանագիտության հիմնախնդիրները և
դրանց զարգացման միտումները,
5. դիրքորոշումներ ունենալ խորհրդարանական արդյունավետ դիվանագիտության
վերաբերյալ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.Թվարկել ՀՀ արտաքին քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները
Բ1.Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությունները
գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ6.Ցուցաբերել
զեկուցումներ
պատրաստելու,
հետազոտությունների
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ

արդյունքները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսությունների ժամանակ ներկայացվում է կոնկրետ թեմայի էությունը, առկա
իրավիճակը, լուծումները, գործնական դրսևորումները, գիտագործնական հիմնախնդիրները և
զարգացման միտումները,
միջազգային փորձը, ուսանողներին տրվում է նաև
հնարավորություն ներկայացնելու թեմատիկ ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ,
կազմակերպվում է քննարկումներ հարակից հիմնահարցերի վերաբերյալ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից/թեմաներից.
Խորհրդարանը որպես քաղաքական-իրավական ինստիտուտ: ՀՀ Ազգային ժողովի
լիազորությունները և պետական այլ մարմինների հետ նրա փոխհարաբերությունները:
Խորհրդարանական դիվանագիտությունը:Միջխորհրդարանական կազմակերպությունները:
Անկախ
պետությունների
համագործակցության
մասնակից
պետությունների
միջխորհրդարանական վեհաժողովը (ԱՊՀ ՄԽՎ): Հավաքական անվտանգության
պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովը (ՀԱՊԿ ԽՎ): ՆԱՏՕ-ի
խորհրդարանական
վեհաժողովը:
Արևելյան
գործընկերության
խորհրդարանական
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վեհաժողովը (Եվրանեսթ): Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական
վեհաժողովը: Միջխորհրդարանական միությունը: Ուղղափառության միջխորհրդարանական
վեհաժողովը: Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովը: Միջխորհրդարանական
համաձայնագրեր: Միջխորհրդարանական հանձնաժողովները: Բարեկամության խմբերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ºÕÛ³Ý è., ä»ïñáëÛ³Ý ². Æ±Ýã ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ: àõÕ»óáõÛó (Ñ³ñó»ñ ¨
å³ï³ëË³ÝÝ»ñ), ºñ¨³Ý, §ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, 2004
2. Булаков О.Н., Бойко Ю.Ю., Коврякова Е.В. Современный парламент: теория, мировой
опыт, российская практика. М. 2005
3. Ð³ÏáµÛ³Ý Ð. ä³éÉ³Ù»ÝïÁ ¨ å³éÉ³Ù»Ýï³ñÇ½ÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ,
ºñ¨³Ý 2007
4. ²Ûí³½Û³Ý Ü. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ, ºñ¨³Ý 2011
5. Գ. Հարությունյան, Ա. Մանասյան – Սահմանադրական վերահսկողություն: Ուսումնական
ձեռնարկ բուհերի համար (լրամշակված վերահրատարակություն)ֈ Երեւան, «Իրավունք,
2015
1. 1201/Մ13

2.ՀՀ արտաքին քաղաքականության արդի 3. 6 կրեդիտ
խնդիրները
4. 6.7 ժամ/շաբ.
5. դաս.-10, սեմինար 10, ինքնուրույն 160
6. 3-րդ կիսամյակ
7.եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել ՀՀ արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրները. ՀՀ ինքնիշխանության պահպանման, երկրի անվտանգության ապահովումը, տնտեսական զարգացման համար բարենպաստ արտաքին պայմանների ձևավորման գործընթացը,


ուսումնասիրել
ՀՀ
արտաքին
քաղաքականության
ինքնության
ձևավորումը,ուսումնասիրել ՀՀ արտաքին քաղաքականության օրակարգային հարցերը
և հիմնական ուղղությունները;

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալ մեր երկրի արտաքին քաղաքականության առաջ ծառացած խնդիրները, գերակա ուղղությունները,
2. հասկանալ արցախյան հիմնահարցի, Հայոց Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման
արդարացի կարգավորման անհրաժեշտությունը ՀՀ անվտանգության ապահովման
հարցում,
3. տարբերակել ՀՀ արտաքին քաղաքականության առաջնային ու ռազմավարական
ուղղությունները երկրորդային ուղղություններից;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելով իր ստացած գիտելիքները՝ ուսումնասիրել ՀՀ շուրջ ծավալվող քաղաքական
իրադարձությունները և կատարել վերլուծություններ,
5. վեր հանել ՀՀ արտաքին քաղաքականության ժամանակակից մարտահրավերները և
կատարել վերլուծական աշխատանք;

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կատարել ինքնուրույն քննադատա-վերլուծական աշխատանք քննարկվող թեմաների
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շուրջ;
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Թվարկել ՀՀ արտաքին քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները
Բ5.Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները
Գ1.Գնահատել առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ2.Համեմատել հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասաժամին ներկայացվելիք հարցերի նախօրոք հանձնարարում ուսանողներին,
2.հարցերի առանցքային մասի ներկայացում և ինտերակտիվ քննարկում-վերլուծություն
լսարանում,
3.թեմայի ամփոփում հարցերի և ընդհանրական եզրակացությունների տեսքով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ ՀՀ արտաքին քաղաքականության հիմնական մարտահրավերները և
գերակայությունները: Թեմա 2՝ ՀՀ արտաքին քաղաքական ինքնության և անվտանգության
համակարգի ձևավորումը: Թեմա 3՝ Ինտեգրացիոն գործընթացներին մասնակցության հարցը
ՀՀ արտաքին քաղաքականության օրակարգում: Թեմա 4՝ Հարևան երկրների հետ
հարաբերություններում առկա խնդիրները: Թեմա 5՝Ռազմավարական գործընկերների հետ
հարաբերությունները: Թեմա 6՝ Միջազգային և տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների
հետ հարաբերությունների զարգացման հարցերը: Թեմա 7՝ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցը ՀՀ արտաքին քաղաքականության օրակարգում: Թեմա 8՝ Հայոց
Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և Հայաստան-Սփյուռք կապերի զարգացման
հարցերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «ՀՀազգայինանվտանգությանռազմավարություն» հայեցակարգայինփաստաթուղթ
2. ՀՀարտաքինքաղաքականությանտարեկանհաշվետվություններ,-mfa.am/hy/annualreport/
3. Մինասյան Է., Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմություն, Երևան, 2013
4. Mirzoyan A., Armenia, The Regional Powers and The West Between History and Geopolitics,
New York, 2010
5. Values and Identity as Sources of Foreign Policy in Armenia and Georgia, ed. by K. Kakachi, A.
Markarov, Tbilisi, 2016

Մասնագիտական դասընթացներ (կամընտրական 9)
1. 1201/Մ14

2. Եվրամիության ռազմավարությունն ու 3. 3 կրեդիտ
ԵՄ անդամ երկրների արտաքին
քաղաքական գերակայությունները 4. 0.2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-10
6. 3-րդ կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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8.Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնելու ուսանողներին Եվրոպական ինտեգրացիոն
գործընթացները, լուսաբանելու աշխարհի հաջողված` Եվրոպական ինտեգրացիոն գոտու
/ԵՄ-ի/ ձևավորումը, ընդլայնման քաղաքականությունը,
ղեկավար մարմինների ու
կառույցների դերը, ներքին բարեփոխումները, առկա խնդիրները,
ԵՄ զարգացման և
վերաձևափոխման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ծանոթանալ Եվրոպական ինտեգրացիայի փորձին, պատկերացում կազմել ԵՄ ղեկավար
կառույցների մասին, ԵՄ ներսում ընթացող բարեփոխումների գործընթացներին:
2.ծանոթանալ ԵՄ արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղություններին ու
առաջնահերթություններին, պատկերացում կազմել ԵՄ միասնական արտաքին ու
անվտանգության քաղաքականության մասին, ինչպես նաև ԵՄ-ՀՀ հարաբերությունների և
համագործակցության ծրագրերի հիմնական շրջանակի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.բացատրել և ներկայացնել եվրոպական ղեկավար մարմինների ու կառույցների դերը
եվրոպական գործընթացներում, վ»ñÉáõÍ»É Եվրոպական ինտեգրացիոն գործընթացները:

4.ներկայացնել ԵՄ միասնական արտաքին ու անվտանգության քաղաքականության
սկզբունքները, առաջնահերթությունները: ԵՄ-ՀՀ հարաբերությունների սկզբնավորման և
զարգացման հիմնական գործընթացը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. Եվրոպական և Եվրասիական ինտեգրացիոն տարածքների քաղաքական գործընթացների
վերլուծության հմտությունների ձևավորում, իրազեկության աստիճանի բարձրացում:
6.Տեսական և գործնական գիտելիքները հիմք կհանդիսանան Եվրոպական քաղաքական
գործընթացների և ԵՄ արտաքին քաղաքականության ընկալման հարցում ինքնուրույն
դիրքորոշումներ կազմելու գործում:
7.Վերլուծական հմտությունների ձևավորում, իրազեկության աճ, ինչը հնարավորություն կտա
պարզաբանել ԵՄ քաղաքական շահերը Հայաստանի հետ հարաբերություններում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2. Հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու հետևանքները
Բ3.Համեմատել, համադրել/հակադրել
կենտրոնների ռազմավարությունը

ժամանակակից

համաշխարհային

ուժային

Բ5.Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Պատմաքննադատական մեթոդը, փաստերի համադրության, սկզբնաղբյուրների
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և

տեղեկատվության համակողմանի վերլուծության մեթոդները:
2.Որոշ թեմաներ անհատական հետազոտական աշխատանքների` պրեզենտացիաների
տեսքով ներկայացնելը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որից առաջինն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñÁ, 2. ºíñáå³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ
ëï»ÕÍáõÙÝ áõ Ëáßáñ³óáõÙÁ /1951-1992ÃÃ./, 3. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÁ ¨
½³ñ·³óáõÙÁ, 4. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ Ï³éáõÛóÝ»ñÁ:5. ºíñáå³Ï³Ý
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
³ñï³ùÇÝ
áõ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ó¨³íáñÙ³Ý
Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ, 6. ºØ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñï³ùÇÝ áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ùß³ÏáõÙÁ ¨ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, 7. ºØ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 8.ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ, ¾Ý»ñ·»ïÇÏ, ÏñÃ³Ï³Ý ¨
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, 9. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.²ñÙ»Ý Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý §ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝ¦ ºñ¨³Ý 2005Ã.
2.Դենի ¸Á èáõÅÙáÝ, §ºíñáå³ÛÇ ùë³ÝáõÃ ¹³ñ»ñÁ¦ ºñ¨³Ý 1996Ã.
3.Hall Garden, The Iraq Crisis and its impact on future of the EU-US relations, An American view,
New York 2003.
4.Shift or Rift Assessing EU-US Relations after Iraq, Edited by Gustav Lindstrom, Instirute for Security
Studies, Paris 2003.
5.The European Union On-Line, /www. europa.eu.int/
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2. Իսլամի գործոնը միջազգային հարաբե- 3. 3 կրեդիտ
րություններում-3 կրեդիտ
4. 0.2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել այն կարևորագույն դերի հետ, որ ունի իսլամական կրոնը
արդի միջազգային հարաբերություններում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Կողմնորոշվել իսլամի հետ կապված հարցերում
2. Համապարփակ պատկերացում ունենալ համաշխարհային կրոններից մեկի, իսլամի
մասին:
3. Ձեռք

բերել

գիտելիքներ

ներկայումս
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իսլամական

աշխարհում

տեղի

ունեցող

իրադարձությունների վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ունենալ իսլամական երկրներում քաղաքական իրադարձությունները համակողմանի
ներկայացնելու հմտություններ
5. Սեփական կարծիք ձևավորելու և վերլուծություններ կատարելու հմտություններ ունենալ
6.

Ստացած գիտելիքները կիրառել մասնագիտական գործունեությունում

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4.Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից հակամարտությունների և նրանց լուծման
մեխանիզմները
Ա7.Լուսաբանել
կրոնական
գաղափարախոսության
դերը
արդի
միջազգային
հարաբերություններում
Բ2.Կանխատեսել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ զարգացումների համատեքստում
Բ5.Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2.մասնագիտական նյութի քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որից առաջինն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Իսլամը որպես արտաքին քաղաքականության իրականացման գործոն: Թեմա 2՝
Իսլամական աշխարհակարգ հասկացությունը: Թեմա 3՝ Միջազգային հարաբերությունների
իսլամական տեսությունը և իսլամական դիվանագիտությունը: Թեմա 4՝ Միջազգային իսլամական կազմակերպությունները, նրանց գործունեությունը և ազդեցությունը մահմեդական
պետությունների արտաքին քաղաքականության վրա: Թեմա 5՝ Իսլամական գործոնի օգտագործումը արևմտյան տերությունների արտաքին քաղաքականության մեջ: Թեմա 6՝ Իսլամական արմատականությունը: Իսլամական վեկտորը միջազգային ահաբեկչության մեջ: Թեմա 7՝
Պանիսլամիզմի և նեոպանիսլամիզմի գաղափարախոսությունը և նրա օգտագործումը իսլամական երկրների արտաքին քաղաքականության մեջ: Թեմա 8՝ Մարդու իրավունքները իսլամի մեջ: Թեմա 9՝ Իսլամը և Գլոբալիզացումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Բայբուրդյան Վ., Իսլամը ր նրա գաղափարական- քաղաքական դրսևորումները
մահմեդական պետությունների քաղաքականության մջ և միջազգային հարաբերություններու,
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, << Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և
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ժողովուրդներ>>, հատ. XXV, Երևան, 2006:
2.Բայբուրդյան Վ., Իսլամական գործոնը արդի միջազգային հարաբերություններում,
<<Բանբեր Երևանի համալսարանի>>, հասարակական գիտություններ, 1(106), Երևան, 2002թ.:
3.Բայբուրդյան Վ. Իրանն այսօր, Երևան, 1999թ.:
4.Islam and International Relations, New York, 1965.
5.Филипова М., Оценка американскими ученими исламского фактора в международных
отношениях в Азии, Москва, 1987.
1.1906/Մ14
2.Մարդու իրավունքների
3. 3 կրեդիտ
եվրոպական դատարանի
պրակտիկան -3
4. 0.2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-10

6.ΙΙΙ կիսամյակ

7.Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
լուսաբանելմարդուիրավունքներիեվրոպականհամակարգումառանցքայինտեղզբաղեցնողՄա
րդուիրավունքներիեվրոպականդատարանիիրավակիրառպրակտիկանևդատարանինախադե
պայինիրավունքը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

Գիտելիք և իմացություն
1.Մարդու իրավունքների
վերաբերյալ,

եվրոպական

պաշտպանության

առանձնահատկությունների

2.Եվրոպական դատարաի իրավասության, գործունեության, ընդունելիության չափանիշների,
գործի քննության ընթացակարգերի վերաբերյալ,
3.Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկայի վերաբերյալ,

Ունակ կլինի
(բուն մասնագիտական կարողություններ)
4.Հասկանալ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի դերը ներպետական օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի ձևավորման գործում,
5.Մեկնաբանել Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
եվրոպական կոնվենցիան
(ընդհանրական կարողություններ)
6.Օգտվել դատարանին վերաբերող
(ինտերնետ
ռեսուրսներ,
հաշվետվություններ,

տեղեկատվության

էլեկտրոնային

տարատեսակ

գրադարաններ,

գիտական

աղբյուրներից
հոդվածներ,

7.Վերլուծել փաստեր, կիրառել նախադեպեր, կատարել հետևություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.

Կիրառել

տեսական

և

մասնագիտական
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գիտելիքներն

ու

մեթոդոլոգիական

հմտությունները գործնական, մասնագիտական հարթակում
Բ7. Ցուցաբերել զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր վարելու կարողությունֈ

արդյունքները

Գ1. Գնահատել առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական առաջադրանքներ,
3. քննարկումներ:
12.Համառոտ բովանդակությունը
Եվրոպայի խորհուրդը և Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան: Կոնվենցիայով նախատեսված
իրավունքների պաշտպանության կառուցակարգը: Ընթացակարգը Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանում: Գանգատի ընդունումը: Հոդված 2- Կյանքի իրավունք: Հոդված 3 –
Խոշտանգումների արգելում: Հոդված-5 Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության
իրավունք: Հոդված-6 Արդար դատաքննության իրավունք:
13.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները

Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որից առաջինն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

գնահատման

հիման

վրա,

14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Jacobs &White, European Convention on Human Rights, 4th edition Oxford 2006
2. Phillip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Oxford 2005, (for the
practitioner) (Armenian version of the book will be circulated)
3. Донна Гомьен, Девид Харрис, Лео Зваак. Европейская конвенция о правах человека и
Европейская социальная хартия: право и практика. М.1998
4. Վ.
Հովհաննիսյան,
Մարդու
իրավունքների
և
հիմնարար
ազատությունների
պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի և դրան կից Արձանագրությունների
Մեկնաբանություն, Երևան 2005
5. Վ. Քոչարյան, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան, Երևան 2007

1.1201/Մ14

2.Միջազգային և ազգային
անվտանգության ժամանակակից
համակարգերը -3
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3.3 կրեդիտ

4. 0.2 ժամ/շաբ.
6.3-րդ կիսամյակ

5. դաս.-10
7. առանց
դասընթաց

եզրափակիչ

գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝


վեր հանել միջազգային և ազգային անվտանգության ժամանակակից համակարգերի դերը
դիվանագիտության և արտաքին հարաբերությունների համակարգում: Դասընթացը
ծանոթացնում է միջազգային ինտեգրացիոն գործընթացներին, մատնանշում դրանց
գիտական կարևորությունը, տեղն ու դերը միջազգային հարաբերություններում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կարողանալ մանրամասն վերլուծել բազմակողմ դիվանագիտության ոլորտում արդի
ժամանակահատվածում տեղի ունեցող զարգացումները, դրանց հնարավոր ազդեցությունը
միջազգային հարաբերությունների վրա,
2. ունենալ համապատասխան գիտելիքներ՝ վերլուծելու բազմակողմ դիվանագիտության
ոլորտում արդի ժամանակահատվածում տեղի ունեցող զարգացումները, դրանց հնարավոր
ազդեցությունը միջազգային հարաբերությունների վրա,
3. պատկերացնել
ընթացքը,

աշխարհագրական

խմբերի

կազմավորման

ու

գործունեության

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. ունենալ համապարփակ գիտելիքներ բազմակողմ կամ մի քանի խմբերով
բանակցությունների, միջազգային համաժողովների կազմակերպման եւ այնտեղ կատարվող
աշխատանքների մասին,
6. պատկերացնել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բազմակողմ ուղղությունը,
ՀՀ ԱԳՆ-ում բազմակողմ դիվանագիտության կազմակերպումն ու համակարգումը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. տիրապետել միջազգային կազմակերպությունների պատմությանն ու գործունեության
նրբություններին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2.Հիմնավորել քաղաքական որոշակի զարգացումների պատճառներն ու հետևանքները
Բ5.Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները
Գ1.Գնահատել առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական առաջադրանքներ,
3. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որից առաջինն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
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աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Միջազգային կազմակերպությունների ընդհանուր բնութագիրը ձևը, պատմությունը,
բնորոշումը:
ՄԱԿ-ը:
ՄԱԿ-ի
դերը
համաշխարհային
անվտանգության
համակարգում:Տարածաշրջանային կազմակերպություններ: ԱՊՀ, ԵԱՀԿ և ԵԽ: Արաբական
Լիգա: Լատինական Ամերիկայի և Աֆրիկյան պետությունների կազմակերպություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide (Key Studies in Diplomacy), Kishan S. Rana, New
York 2011,
2.James P. Muldoon, Multilateral diplomacy and the United Nations today, Westview Press, 2005,
3.Prosper Thuysbaert, Diplomatic Skating on Thin Multilateral Ice, Leuven, 2006,
4.П. А. Цыганков, Международные отношения, Москва, 2008
5.Франсуа де Кальер, О способах ведения переговоров с государями, Москва, 2000
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4. 0.2 ժամ/շաբ.
6.3-րդ կիսամյակ

2.Միջազգային պայմանագերի
իրավունք
5. դաս.-10
7. առանց
դասընթաց

3.3 կրեդիտ

եզրափակիչ

գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային իրավունքի հիմնական աղբյուրի՝ միջազգային
պայմանագրի իրավաբանական բնույթին, դրա կնքման, ուժի մեջ մտնելու և գործողության
դադարման առանձնահատկություններին, հնարավորություն ընձեռել ամբողջական պատկերացում կազմել և գործնական հմտություններ ձեռք բերել միջազգային պայմանագրերի իրավունքի բնագավառումֈ

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

Ա.գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

կսովորի միջազգային պայմանագրերի բնորոշումը, օբյեկտը և նպատակները, տեսակները և կառուցվածքը,
կիմանա միջազգային պայմանագրեր կնքելու կարգը, ուժի մեջ մտնելու իրավաբանական հիմքերը, գործողության ժամկետները,
կտիրապետի միջազգային պայմանագրերի կատարման ապահովման միջոցներին և եղանակներին:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

տալ
միջազգային
պայմանագրի
հասկացությունը,
ընկալել
միջազգային
պայմանագրերի իրավունքի առանձնահատկությունները և տեղը միջազգային
իրավունքի համակարգում,
5. տարբերակել միջազգային պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու իրավաբանական հիմքերը,
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8. տիրապետել միջազգային պայմանագրերի կնքման կարգին, դրանց գործողության
դադարաման առանձնահատկություններին, միջազգային պայմանագրերի կատարման ապահովման միջոցներին և եղանակներին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.Կիրառել տեսական և մասնագիտական գիտելիքներն ու մեթոդոլոգիական հմտությունները
գործնական, մասնագիտական հարթակում
Գ2.Համեմատել հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները
Գ3. Ամփոփել նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն արված
գիտահետազոտական և վերլուծական մշակումները, հանդես բերելով եզրահանգումներն ու
առաջարկությունները ներկայացնելու կարողություն
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասաժամին ներկայացվելիք հարցերի նախօրոք հանձնարարում ուսանողներին,
2.հարցերի առանցքային մասի ներկայացում և ինտերակտիվ քննարկում-վերլուծություն
լսարանում,
3.թեմայի ամփոփում հարցերի և ընդհանրական եզրակացությունների տեսքով:
12.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի ձևավորումը, զարգացումը և հասկացությունը: 2.
Միջազգային պայմանագրի հասկացությունը և իրավաբանական բնույթը: Միջազգային պայմանագրերի կնքումը: 3. Միջազգային պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելը և գործողությունը: 4.
Միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ վերապահումը: 5. Միջազգային պայմանագրերի
կատարման ապահովումը: 6.Միջազգային պայմանագրերի մեկնաբանումը: 7. Միջազգային
պայմանագրերի գործողության դադարումը: 8. Միջազգային պայմանագրերի գրանցումը և հրապարակումըֈ
13.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որից առաջինն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
14. Հիմնական գրականության ցանկը

1. Վ.Վ.Քոչարյան

Միջազգային իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ-Եր. Երևանի
համալսարանի հրատարակչություն, 2002, 504 էջ
2. Հովհաննիսյան Վ.Հ. Միջազգային պայմանագրերի կնքման և կատարման տեսական և
գործնական մի քանի հարցեր: «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2001
3. Лукашук И.И. Современное право международных договоров, М., Волтерс Клувер, 2006, 496
стр.
4. Талалаев, А. Н. Право международных договоров. Том 1: Общие вопросы / Отв.
редактор Л. Н. Шестаков. М.: Издательство «Зерцало», 2009. — 768 с.
Brownlie I., Principles of public international law, Oxford University Press, 2008, 784p.
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4. 0.2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական պատերազմներ և
դիվանագիտությունը
5. դաս.-10
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3.3 կրեդիտ

6. 3-րդ կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝


7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

ներկայացնել ապագա դիվանագետներին տեղեկատվական պատերազմների դերը արդի
միջազգային
հարաբերություններում,
ծանոթացնել
հաղորդակցության
ձևերին
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման համընթաց, ուսուցանել տեղետվական
պատերազմների իրականացման ձևերը իրանաամերիկյան, հայ-ադրբեջանական,
իրաքյան, լիբաիական, սիրիական և այլ օրինակներով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել «տեղեկատվական պատերազմ» «տեղեկատվական անվտանգություն»
եզրույթները, տեղեկատվական պատերազմների տեսակները,

2. Ներկայացնել տեղեկատվածին սպառնալիքները և դրանց միջազգային վերահսկողության
միջոցները,
3. Ներկայացնել տեղեկատվական պատերազմների իրականացման մեթոդները, համեմատել
դրանց առանձնահատկությունները հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Մասնագիտական, փորձագիտական գրականության ու աղբյուրների ուսումնասիրման
միջոցով
հասկանալ
և
վերլուծել
(հայ-ադրբեջանական,
հայ-թուրքական,
իրանաամերիկյան
և
այլն)
տեղեկատվական
պատերազմների
առանձնահատկությունները,
5. վերլուծել և մեկնաբանել ժամանակակից տեղեկատվական պատերազմները, վերհանել
դրանց դրսևորման և զարգացման հիմնական միտումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Պատրաստել ակադեմիական գրագիտության անհատական ու խմբային վերլուծական
աշխատանքներ (օրինակ՝ հոդվածներ),
7. Պատրաստել և ներկայացնել թեմատիկ զեկուցումներ,
8. Կատարելագործել ակադեմիական բանավեճի հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա4.Լուսաբանել և դասակարգել ժամանակակից հակամարտությունների և նրանց լուծման
մեխանիզմները
Ա6.Ներկայացնել տեղեկատվական գործոնի դերը արդի միջազգային հարաբերություններում
Բ2.Կանխատեսել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների հնարավոր
զարգացումները՝ տարածաշրջանային և/կամ գլոբալ զարգացումների համատեքստում
Բ6.Գործնականում իրականացնել բարդ քաղաքագիտական ինֆորմացիայի մշակում և
վերլուծություն՝ դրսևորելով ժամանակակից մեթոդներից օգտվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
8. Թեմատիկ գրականության ընթերցումֈ Սահմանված ժամանակացույցով ուսանողները
պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի թեմատիկ հիմնական
գրականությանը՝
սահմանված
թեմաներով
լսարանային
հանդիպումներին
պատրաստվելու համարֈ
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9. Թեմատիկ զեկուցումների պատրաստումֈ Սահմանված հերթականությամբ, անհատական
կամ խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների ժամանակ ուսանողները պետք է
ներկայացնեն դասընթացի թեմաների վերաբերյալ իրենց դիտարկումներըֈ
10. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն ենֈ Դրանք ուղղված են դասընթացի հիմնական
թեմաների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանն ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ
ուսանողների բանավեճային կարողությունների զարգացմանը, նրանց մոտ ընդհանուր
քննադատական մտածողության զարգացմանըֈ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որից առաջինն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
«Տեղեկատվական պատերազմներ» հասկացությունը և սահմանումը: Տեղեկատվական
պատերազմների տեսակները
Տեղեկատվական գործոնը 20-րդ դարի միջազգային
հարաբերությունների պրակտիկայում:
Ինֆոգեն (տեղեկատվածին) սպառնալիքները և դրանց միջազգային վերահսկողության
միջոցները: Տեղեկատվական գործընթացները և դիվանագիտությունը :
Տեղեկատվական
պատերազմների իրականաց-ման միջոցները: ԶԼՄ-ների կիրառումը տեղեկատվական
պատերազմներում: ԱՄՆ-ի տեղեկատվական քաղաքականության սկզբունքները: Չինական
փորձը տեղեկատվական պատերազմներում
Հայ-ադրբեջանական,հայ-թուրքական
տեղեկատվական
պատերազմներ,
Ադրբեջանի
տեղեկատվական քաղաքականության հիմնական շեշտադրումները (2016թ. ապրիլյան
քառօրյա պատերազմի օրինակով)
Իրանաամերիկյան տեղեկատվական պատերազմները 21-րդ դարում, հակաիրանական
քարոզչությունը և Իրանի միջազգային վարկանիշը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
25. Ալավերդյան Դ., Տեղեկատվական պատերազմներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2014
26. Հարությունյան Գ., «ՀՀ տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները
ազգային անվտանգության համատեքստում», Երևան, 2003, 66 էջ
27. Ջամալյան Դ., Հայ-ադրբեջանական հակամարտության քարոզչական նկարագիրը, Եր.,
ԵՊՀ հրատ. 2015թ.,
28. Ворошилов В., Журналистика, Учебник 5-е издание, С. П.: изд. Михайлова В., 2004, 700 с.
29. Шейнов В., Психология лидерства и власть, М.: изд. Ось-89, 2008,

Մասնագիտացման դասընթացներ (կամընտրական 12)
1.1201/Մ15

2.Ժամանակակից
քարոզչական
վերլուծություն

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

կոնֆլիկտների
և
ազդեցության

3.6 կրեդիտ

5. դաս.-20,
7.եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Ուսանողներին ծանոթացնել
մեխանիզմներին`

Ժամանակակից

կոնֆլիկտներին

և

դրանց

լուծման

 Կոնֆլիկտների բաղադրիչների ու չափումների,
 Կարգավորման մոդելների,
 Սիտուացիոն և ռազմավարական վերլուծության և
 Սցենարային մոդելավորման համատեքստում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիքի և իմացության
1. ստանալ համապատասխան գիտելիքներ Ժամանակակից կոնֆլիկտներին և նրանց
լուծման մեխանիզմների վերաբերյալ,
2. ծանոթանալ կարգավորման մոդելներին և դրանց մշակման գործընթացների հետ,
3. տարբերակել կոնֆլիկտի և դրանց լուծումների հարցում մեծ և ռեգիոնալ տերությունների
մոտեցումների առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Ունենալ կոնֆլիկտների բաղադրիչներն՝ ըստ համապատասխան չափումների վերլուծելու
կարողություն,
5. Սիտուացիոն և ռազմավարական վերլուծություն իրականացնել
6. Ընդհանուր և տվյալ դեպքի համար նախատեսված կարգավորման մոդելների
վերլուծություն իրականացնել
7. Սցենարային մոդելավորման մշակման հմտություններ ձեռք բերել:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. Ստացված գիտելիքների և հմտությունների արդյունքում առավել խորությամբ ընկալել ու
վերլուծել միջազգային զարգացումները՝ սեփական դիրքորոշում ունենալով միաջազգային
հարաբերություններին վերաբերող հիմնախնդիրների և դրանց լուծման մեխանիզմների
նկատմամբ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ4.Կատարել ժամանակակից
վերլուծություն

կոնֆլիկտների

հնարավոր

զարգացման

սցենարային

Բ5.Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները
Բ6.Գործնականում իրականացնել բարդ քաղաքագիտական ինֆորմացիայի մշակում և
վերլուծություն՝ դրսևորելով ժամանակակից մեթոդներից օգտվելու կարողություն
11.Դասընթացի ընթացքում կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն
ու մեթոդները.
1. Դիտարկում
2. Մշտադիտարկում
3. Փաստաթղթերի հետազոտում
4.Կոգնիտիվ անալիզ
5.մոդելավորում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություները գրավոր են, յուրաքանչյուրը ՝5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր առավելագույն
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արժեքով:
13.Դասընթացը բաղկացած է տեսական և գործնական բաժիններից.
Տեսականը՝
Ժամանակակից կոնֆլիկտները և դրանց չափումները, ժամանակակից կոնֆլիկտների
կարգավորման մոդելների վերլուծություն, խաղաղ և ուժային կարգավորման օրինակների
դիտարկում, կոնֆլիկտի ներքին և արտաքին քարոզչություն, ռազմական ուժը միջազգային
հարաբերություններում, պարտված երկրի կողմից չպարտվածի կերպարի կերտում:
Գործնական հմտությունների զարգացմանը միտված բաժին, որի ընթացքում դիալոգիկ
հարթությունում ներկայացվում են՝
 Կոնֆլիկտների բաղադրիչների վերլուծությունը՝ ըստ համապատասխան չափումների,
 Տարաբնույթ զարգացումների սիտուացիոն և ռազմավարական վերլուծությունը,
 Ընդհանուր և տվյալ դեպքի համար նախատեսված կարգավորման մոդելների
վերլուծությունը,
 Սցենարային մոդելավորման մշակումները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
10. Ն.Գալստան,
Եվրոպական
միության
այսրկովկասյան
քաղաքականության
պատճառականները,
Հայաստանի
անվտանգությունը
տարածաշրջանային
ռազմաքաղաքական գործընթացների համատեքստում, Երևան, 2013, էջ 123-135:
11. Ա.Խաչատրյան, Չպարտվածի կերպարի կերտման գործընթացն Ադրբեջանում,Հայաստանի
անվտանգությունը
տարածաշրջանային
ռազմաքաղաքական
գործընթացների համատեքստում, Երևան, 2013, էջ 135-160:
12. C. M. Epмаков Политика США и НАТО на постсоветском пространстве – Российский
институт стратегических исследований Проблемы национальной стратегии N 1, 2010, cc.
79-92.
13. П. Линке, В. Наумкин, Трансформация и конфликты в Центральной Азии и на Кавказе:
Москва 2013.
14. В. Коровин, Удар по России: Геополитика и предчувствие войны: Москва 2014.
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2. Պատերազմի Էթիկա

3.6 կրեդիտ

4. 3.4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-20,
6. 4-րդ կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին հիմնարար
պետություների հետ



նպաստել Հարավային Կովկասի
գիտելիքների ձեռք բերմանը



վերլուծել
հարևան
պետությունների
առանձնահատկությունները

ներկայացնել

ՀՀ

հարաբերությունները

ռազմաքաղաքական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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հետ

ՀՀ

իրավիճակի

հարևան

վերաբերյալ

հարաբերությունների

1. ծանոթանալ ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականության առաջնահերթություններին ,
2. ծանոթանալ տարածաշրջանում ՀՀ հարևան պետությունների վարած արտաքին
քաղաքականությանը,
3. ձեռք կբերել համապարփակ գիտելիքներ Հարավային Կովկասում ձևավորված
ռազմաքաղաքական և տնտեսական վիճակի մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ունենալ տարածաշրջանում ՀՀ քաղաքականությունը համակողմանի ներկայացնելու
հմտություններ,
5. սեփական կարծիք ձևավորել և վերլուծություններ կատարել,
6. ստացած գիտելիքները կիրառել մասնագիտական գործունեությունում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա3. Թվարկել ՀՀ արտաքին քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները
Բ5.Վերլուծել միջազգային հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրներն ու բացահայտել
ներազդող գործոններն ու չափումները
Գ1. Գնահատել առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ2.Համեմատել հակամարտության կողմերի փաստարկներն ու հակափաստարկները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.Դասախոսություն
2.Մասնագիտական նյութի քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություները գրավոր են, յուրաքանչյուրը ՝5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականության ձևավորման վրա ազդող գործոնները
2. Թուրքիայի
Հանրապետության
հետ դիվանագիտական
հարաբերություններ
հաստատելու փորձերը
3. ՀՀ -Վրաստան հարաբերությունները
4. ՀՀ -Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարաբերությունները
5. ՀՀ -Ադրբեջան հակասությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տեր-Պետրոսյան Լ., Ընտրանի: Ելույթներ, հոդվածներ, հարցազրույցներ, Երևան, 2006:
2. Օսկանյան Վ., Անավարտ տասնամյակ: Ելույթների ընտրանի, Երևան, «Սիվիլիթաս»
հիմնադրամ, 2009:
3. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարություն, տես
«Հայկական բանակ», հատուկ թողարկում, Երևան, 2007:
4. Айдын М., Турецкая политика в отношении Кавказа в 2007г., տես, ―Кавказ-2007. Ежегодник
Института Кавказа‖, Ереван, Институт Кавказа, 2009.
5. Гаджиев К. С., Геополитика Кавказа, Москва 2001.
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2.Միջազգային հարաբերությունների 3.6 կրեդիտ
տարածաշրջանային համակարգեր
4.3.4 ժամ
5.դաս.-20
6.4-րդ կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տրամադրել միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային
համակարգերի վերաբերյալ ամբողջական գիտատեսական գիտելիքներ,


տալ համակարգային մոտեցման ունակություն,



տրամադրել առանձին տարածաշրջանների համակարգային ընկալման մեթոդական
իմացություն:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Արտահայտել միջազգային
հիմնական բնորոշիչները,

հարաբերությունների

տարածաշրջանային

համակարգերի

2.սահմանել տարածաշրջանային քաղաքականություն և տարածաշրջանային առաջատար
հասկացությունները,
3.լուսաբանել
միջազգային
հարաբերությունների
համակարգերի զարգացումները:

տարածաշրջանային

առանձին

բ.(բուն մասնագիտական կարողություններ)
4.կիրառել համակարգային մոտեցում,
5.տարբերակել միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային համակարգերը,
6.վերլուծել առանձին վերցրած տարածաշրջանային համակարգի կառուցվածքը, դինամիկան և
կատարել եզրահանգումներ:

գ.(ընդհանրական կարողություններ)
7.ամբողջացնել միջազգային հարաբերությունների
վերաբերյալ գիտատեսական գիտելիքը:

տարածաշրջանային

համակարգերի

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5.Նկարագրել միջազգային հարաբերությունների զարգացման որոշակի միտումներն ու
դինամիկան
Բ3.Համեմատել, համադրել/հակադրել
կենտրոնների ռազմավարությունը

ժամանակակից

համաշխարհային

ուժային

Բ6.Գործնականում իրականացնել բարդ քաղաքագիտական ինֆորմացիայի մշակում և
վերլուծություն՝ դրսևորելով ժամանակակից մեթոդներից օգտվելու կարողություն
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.Գործնական

պարապմունքներ

ուսանողներին
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դասընթացի

տպագիր,

էլեկտրոնային,

համացանցային, տեսաձայնային ուսումնական ռեսուրսներին ծանոթացնելու և մատչելի
դարձնելու համար:
2.Ուսանողների թեմատիկ զեկուցումներֈ Սահմանված հերթականությամբ, անհատական կամ
խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների ժամանակ ուսանողները պետք է
ներկայացնեն դասընթացի՝ ժամանակացույցով սահմանված դասախոսության թեմաների
վերաբերյալ իրենց դիտարկումներըֈ
12. Համառոտ բովանդակությունը
Համակարգային մոտեցում և անալիզ: Տարածաշրջան հասկացությունը: Միջազգային
հարաբերությունների համակարգ և միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային
համակարգեր:
Միջազգային
հարաբերությունների
համակարգը
հետխորհրդային
տարածաշրջանում:
Միջազգային
հարաբերությունների
համակարգը
ամերիկյան
տարածաշրջանում: Միջազգային հարաբերությունների համակարգը արևելաասիական
տարածաշրջանում:
Միջազգային
հարաբերությունների
համակարգը
Եվրոպայում:
Միջազգային հարաբերությունների համակարգը աֆրիկյան տարածաշրջանում:
13.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություւները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Воскресенский А.Д. Теоретико- прикладные аспекты регионального измерения
международных отношений// Современные международные отношения и мировая политика/
Под ред. А.В. Торкунова, М., 2004.
2. Восток-Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных
отношений, М., 2002.
3. Глобализация, регионализация, регионализм// Восток-Запад. Региональные подсистемы и
региональные проблемы международных отношений, М., 2002. С.17-80.
4. Кулматов К.Н., Митрофанова А.В., Региональные аспекты международных отношений, М.,
2010.
5. Regionalization in a Globalizing world. A Comparative Perspective on Forms, Actors and
processes. Ed. De Shultz M., Soderbaum F., Ojendal J.; L. N.Y. 2001. P. 1-21
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2.«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Քաղաքագիտություն-Ազգային անվտանգություն
031201.06.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Քաղաքագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի
ուսումնական տարին

2021/22

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Հեռակա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/ պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է համաձայն ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 20202021 ուստարվա ընդունելության կանոնակարգի: Քաղաքագիտություն մասնագիտության
շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ հարակից
մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են քաղաքագիտություն մասնագիտության
բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը6:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


պատրաստել մասնագետներ, որոնք խոր պատկերացում կունենան
ազգային անվտանգության համալիր ապահովմանն ուղղված ուղղակի և անուղղակի
գործոնների մասին,



զարգացնել ուսանողների հմտությունները՝ տվյալ ոլորտին առնչվող
հիմնախնդիրները վերլուծելու և համակարգելու համար,



ուսանողներին ունակ դարձնել կայացնելու որոշումներ և
կատարելու կանխատեսումներ ազգային անվտանգության համակարգի զարգացման
ուղղությամբ:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու և բացատրելու ընդհանուր մասնագիտական, միջազգային
հարաբերությունների, տարածաշրջանագիտական, երկրագիտական և
անվտանգագիտական հետազոտությունների հասկացութային և մեթոդական
ապարատը,
Ա2. ներկայացնելու հետազոտություն ծրագրելու, պլանավորելու և իրականացնելու համար
6

ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր (վերահաստատվում են ամեն
տարի)ֈ

464

անհրաժեշտ համալիր մեթոդական ու տեխնիկական հիմունքները և մասնագիտական
էթիկայի սկզբունքները,
Ա3. պարզաբանելու հայ քաղաքական մտքի յուրահատկությունները,
Ա4. ներկայացնելու, բացատրելու և քննարկելու Առաջավոր Ասիայում, այդ թվում՝
Հարավային Կովկասում և Միջին Արևելքում տարածաշրջանային ու
արտատարածաշրջանային ակտիվ դերակատարների արտաքին տնտեսական և
տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնատարրերն ու
առանձնահատկությունները, այդ դերակատարների փոխհարաբերությունները,
Ա5. ձևակերպելու դեմոկրատական մշակույթի զարգացման մեջ քաղաքագիտության դերը և
ժամանակակից քաղաքագետի գործառույթները,
Ա6. մեկնաբանելու գործնական քաղաքական հետազոտությունների հիմնական փուլերն ու
ընթացակարգերը, ընթացակարգերը, փաստերի հավաքագրման մեթոդները,
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. ծրագրելու, իրականացնելու մասնագիտական հետազոտություններ, կազմելու և
ներկայացնելու գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
Բ2. վերհանելու, վերլուծելու և գնահատելու Առաջավոր Ասիայում աշխարհաքաղաքական
հիմնախնդիրներն ու դրանց նշանակությունն առանձին պետությունների,
տարածաշրջանի և համաշխարհային գործընթացների վրա,
Բ3. ստեղծելու նախագծեր, վերաբերող ընտրական և այլ կոմպանիաների կազմակերպմանը,
ինչպես նաև ընդհանրապես քաղաքական կառավարմանը,
Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ5. մշակելու ռազմավարություններ` գտնելով և կազմակերպչական որոշումներ կայացնելով
աշխատանքի ղեկավարման և նորմավորման գծով,
Բ6. դրսևորելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար,
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. պատրաստելու մասնագիտական զեկույցներ և խորհրդատվական փաթեթներ,
ներկայացնելու մասնագիտական հետազոտությունների արդյունքները, մասնակցելու
դրանց վերաբերյալ մասնագիտական և հանրային քննարկումների, վարելու գիտական
բանավեճեր,
Գ2. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
Գ3. կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
Գ5. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ6. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
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Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
-

13. Գնահատման ձևերը
Գնահատումն անց է կացվում հետևյալ ձևերով. ստուգարքն անցկացվում է բանավոր՝
խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացմամբ: Ընթացիկ և եզրափակիչ
քննությունների դեպքում քննությունն անց է կացվում համապատասխանաբար գրավոր
աշխատանքների և բանավոր ներկայացումների միջոցով: Առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթացների քննությունն անցկացվում է բանավոր ներկայացման միջոցով:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ազգային անվտանգություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
հասարակական-քաղաքական ոլորտում գործող ներքոհիշյալ մարմիններում որպես
փորձագետներ, վերլուծաբաններ, գիտաշխատողներ, հրահանգիչներ, պատգամավորների
օգնականներ, քաղծառայողներ.


ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ,



տեղական ինքնակառավարման մարմիններ,



պետական կառավարման գերատեսչություններ,



պետական և հատուկ ծառայության համակարգեր,



գիտահետազոտական կենտրոններ,



ՀՀ արտասահմանյան ներկայացուցչություններ,



միջազգային և հասարակական տարբեր կազմակերպություններ,



զանգվածային լրատվական միջոցներ,



ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոններ,

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Միջազգային
հարաբերությունների ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լսարաններ,
 էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
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16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք է հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության կրթության
որակավորումների ազգային շրջանակը` ընդունված ՀՀ կառավարության կողմից 07.07.2016
թվականին:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
-

18. ԵՊՀ «Ազգային անվտանգություն» մագիստրոսի կրթական ծրագրում դասավանդող
դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
5. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 ուսումնական նյութը ուսանողներին մատչելի, պարզ, հասկանալի ձևով մատուցելու
ունակություն
 սովորողների ճանաչողական ակտիվությունը համապատասխան ուղղությամբ
տանելու կարողություն
 առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու ունակություն
 ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը խթանելու ունակություն
 տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն
 հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն
Հետազոտական
 քաղաքագիտական հետազոտությունների իրականացման հմտություն
 տեսական մոտեցումները գործնական հենքի վրա ընդհանրացնելու կարողություն
Հաղորդակցման
 սեփական մտքերը պարզ և հստակ արտահայտելու ընդունակություն
 օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին համապատասխան)ֈ
ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel,
Power-Point) հմտություններ,
 ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
 լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi,
467

canva և այլն):
Այլ կարողություններ
 ուսումնառողների մոտ հեղինակություն վայելելու կարողություն
 կամային որակների դրսևորում (պահանջկոտություն, կայունություն,
վճռականություն), ինչպես նաև ուսանողների ուսուցման և դաստիարակության
համար պատասխանատվության զգացում
6. Մասնագիտական կարողություններ


աշխարհաքաղաքական և ներքաղաքական գործընթացների խորը իմացություն



հասարակական տարբեր ոլորտներում առկա ազգային-անվտանգային սպառնալիքների
խորը իմացություն



պետական և տեղական կառավարման, ինչպես նաև քաղաքական մենեջմենթի
տեսությունների տիրապետում



ազգային անվտանգության համալիր ապահովմանն ուղղված միջոցառումների
ամբողջական պատկերի տիրապետում



ժամանակակից քաղաքական տեսությունների իմացություն



գործնական քաղաքական հետազոտությունների մեթոդաբանության իմացություն



ժամանակակից համեմատական քաղաքագիտության խնդրահարույց թեմաների,
քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների տեսության իմացություն:
գլոբալ անվտանգության ապահովման համատեքստում միջազգային



համագործակցության տեսական և գործնական նշանակությունը ըմբռնելու
ունակություն:
7. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան


գիտական աստիճանի առկայությունը պարտադիր է միայն տեսական մասնագիտական
առարկաների դասավանդման համար
Մանկավարժական փորձ



մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ
(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 2 տարվա փորձ,



5 տարվա մանկավարժական փորձը պարտադիր է միայն տեսական մասնագիտական
առարկաների դասավանդման համար
Պրակտիկ աշխատանքի փորձ



պրակտիկ աշխատանքի փորձը պարտադիր է միայն նեղ մասնագիտական
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առարկաների դասավանդման համար
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«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1

Ա2

Ա3
Ա4

ներկայացնելու և բացատրելու ընդհանուր
մասնագիտական, միջազգային
հարաբերությունների,
տարածաշրջանագիտական,
երկրագիտական և անվտանգագիտական
հետազոտությունների հասկացութային և
մեթոդական ապարատը,
ներկայացնելու հետազոտություն
ծրագրելու, պլանավորելու և
իրականացնելու համար անհրաժեշտ
համալիր մեթոդական ու տեխնիկական
հիմունքները և մասնագիտական էթիկայի
սկզբունքները,
պարզաբանելու հայ քաղաքական մտքի
յուրահատկությունները,
ներկայացնելու, բացատրելու և քննարկելու
Առաջավոր Ասիայում, այդ թվում՝
Հարավային Կովկասում և Միջին Արևելքում
տարածաշրջանային ու
արտատարածաշրջանային ակտիվ
դերակատարների արտաքին, արտաքին
տնտեսական և տարածաշրջանային
քաղաքականության հիմնատարրերն ու

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

պատրաստելու մասնագիտական զեկույցներ և խորհրդատվական փաթեթներ,
ներկայացնելու մասնագիտական հետազոտությունների արդյունքները, մասնակցելու դրանց վերաբերյալ մասնագիտական և հանրային քննարկումների,
վարելու գիտական բանավեճեր,

Գ2

վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,

Գ3

կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը,

Գ4

արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ
ռեսուրսները,
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Ա5

Ա6

առանձնահատկությունները, այդ
դերակատարների
փոխհարաբերությունները,
ձևակերպելու դեմոկրատական մշակույթի
զարգացման մեջ քաղաքագիտության դերը և
ժամանակակից քաղաքագետի
գործառույթները
մեկնաբանելու գործնական քաղաքական
հետազոտությունների հիմնական փուլերն
ու ընթացակարգերը, փաստերի
հավաքագրման մեթոդները,

Գ5

պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր,

Գ6

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1

ծրագրելու, իրականացնելու
մասնագիտական հետազոտություններ,
կազմելու և ներկայացնելու գիտական
հոդվածներ, զեկուցումներ,

Բ4

ներկայացնելու առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,

Բ2

վերհանելու, վերլուծելու և գնահատելու
Առաջավոր Ասիայում
աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրներն
ու դրանց նշանակությունն առանձին
պետությունների, տարածաշրջանի և
համաշխարհային գործընթացների վրա,

Բ5

մշակելու ռազմավարություններ` գտնելով և կազմակերպչական որոշումներ
կայացնելով աշխատանքի ղեկավարման և նորմավորման գծով,

Բ3

ստեղծելու ընտրական և այլ կոմպանիաների
կազմակերպմանը վերաբերող նախագծեր,

Բ6

դրսևորելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար:
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Մոդուլի
թվանիշը

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

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

Ընդհանուր դասընթացներ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

2301/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1204/Մ02

Անգլերեն

1603 /Մ03

Գերմաներեն

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1604 /Մ03

X

X

X

X

Ռուսերեն

1703/Մ03

X

X

X

X

Ֆրանսերեն

1608 /Մ03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

1202/Մ04

Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքականություն

1204/Մ05

Միջազգային գործընթացների վերլուծությունը ազգային

1202/Մ06

X
X
X

X

X

X

X

X

X

անվտանգության համատեքստում
Մասնագիտացման դասընթացներ (պարտադիր)
Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն

1202/Մ07

քաղաքականության համեմատական վերլուծություն
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X

X

X

X

X

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Սոցիոմշակութային անվտանգություն

1202/Մ08

Ազգային անվտանգության հայեցակարգերի
համեմատական վերլուծություն

1202/Մ09

Կոնֆլիկտների փոխակերպում

1202/Մ10

Էներգետիկ անվտանգություն

1202/Մ11

Քաղաքական կառավարում

1202/Մ12

Հատուկ ծառայությունները ժամանակակից միջազգային
հարաբերություններում

1202/Մ13

Ռազմաքաղաքական անվտանգություն

1202/Մ14

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Մասնագիտացման դասընթացներ (կամընտրական 5/3)
Ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից ձևերը

1202/Մ15

Ժողովրդագրական անվտանգություն և միգրացիոն
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X
X

գործընթացներ
Ներքաղաքական գործընթացները Մերձավոր Արևելքի
երկրներում

1202/Մ15

Քաղաքական ընդդիմության ինստիտուտը

1202/Մ15
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

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

Տեղեկատվական անվտանգություն

1202/Մ15

X

X

X

X

Տնտեսության արդի հիմնախնդիրները

1202/Մ15

X

X

X

X

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար

1202/Մ16

Մասնագիտական պրակտիկա

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

Մագիստրոսական թեզ

------------
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X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1.2301/Մ01

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում

4. 2 ժամ/շաբ.

5.գործնական-2

6.1-ին`աշնանային
կիսամյակ

7.ստուգարքային

3.3 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների բնագավառում,
 ծանոթացնել ուսանողներին նոր ծրագրերին իրենց մասնագիտական
հետաքրքրությունների շրջանակներում,
 սովորեցնել աշխատել տարաբնույթ կայքերի հետ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.աշխատելու տեքստային փաստաթղթերի հետ, փոփոխելու տպիչի և համակարգչի այլ
ակսեսուարների պարամետրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարելու հաշվարկներ, օգտագործելով բանաձևերը, նախագծել և ստեղծել տվյալների
բազան,
3.ստեղծելու պարզագույն web-կայքերը, օգտագործելով HTML լեզուն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4.կազմելու դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարելու հաշվարկներ՝ օգտագործելով
բանաձևերը, նախագծելու և ստեղծելու տվյալների բազան:
5.իմանալու տվյալների հավաքման, պահման, մշակման և վերլուծության ինֆորմացիոն եղանակները,
6.հասկանալու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների չափազանց կարևոր դերը և ընձեռած հնարավորությունները միջազգային հարաբերությունների ոլորտում,
7.կարողանալու աշխատել տվյալների հավաքման, պահման և վերլուծության մի քանի կարևոր համակարգչային ծրագրերի հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ:
Գ2.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ3.Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
Գ5.Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճերֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
7. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
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առաջադրմամբ:
8. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
9. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
10. Բանավոր ներկայացումներ:
11. Գիտական սեմինար:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բազմակի ընտրության թեստերի միջոցով (կոմպյուտերացված):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Windows օպերացիոն համակարգը, համակարգչի ակսեսուարներ, նրանց պարամետրները:
Microsoft Excel ծրագրի խորացված ուսուցում, ֆիլտրներ, րաֆիկներ, ֆունկցիաներ: Microsoft
Access ծրագրի ուսուցում, տվյալների բազայի ստեղծում, աղյուսակների փոփոխում, կապերի
ստեղծում, մեկ և մեկից ավելի աղյուսակներում օգտագործվող հարցումներ, ձևերի և
հաշվետվությունների ստեղծում: HTML փաստաթղթի ստեղծումը, կառուցվածքը, հիմնական
դրույթները և տեգերը:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Д. Ульман, Д. Уидом, Введение в системы баз данных. Пер. с англ., Изд-во Лори, 2000
2. Г. Гарсиа-Молина, Д. Ульман, Д. Уидом, Системы баз данных: полный курс. Пер. с англ.,
Изд. дом ―Вильямс‖, 2003
3. К. Дейт, Введение в системы баз данных. Пер. с англ., Изд-во ―Вильямс‖, 2005
4. Д. Джордан, Обработка объектных баз данных в C++. Программирование с использованием
стандарта ODMG. Пер. с англ., Изд-во ―Вильямс‖, 2001
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2.Հետազոտության պլանավորում և
3.3 կրեդիտ
մեթոդներ
4.2 ժամ/շաբ.
5.Դաս․ – 1, գործ․ – 1
6.1-ին կիսամյակ
7.ստուգարքային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 հարստացնել ուսանողի գիտելիքները քաղաքական հետազոտությունների ժամանակակից
մեթոդների, մասնագիտական հետազոտությունների իրականացման բաղադրիչների և
փուլերի, մասնագիտական էթիկայի հիմնատարրերի մասին,
 կատարելագործել ուսանողների՝ մասնագիտական հետազոտություն կատարելու
գործնական հմտություններըֈ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Ներկայացնել հետազոտության էությունը, խնդիրներն ու ձևերը, հետազոտման գործընթացի
փուլերը և հետազոտական ծրագրի կառուցման հիմնատարրերը, հետազոտության համար
անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման մեթոդները;
2.Ներկայացնել գիտական վարկածի ձևակերպման և օպերացինալացման միջոցով
փոփոխականների առանձնացման, ինչպես նաև տեսության ձևակերպման, ստուգման և
կատարելագործման սկզբունքներն ու հիմնատարրերըֈ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.Արդյունավետորեն պլանավորել անհատական և խմբային հետազոտական աշխատանքներ,
այդ թվում՝ առանձնացնելով հետազոտության հիմնական փուլերը, դրանց բաղադրիչները և
սահմանելով աշխատանային ժամանակացույց;
4.Ճշգրիտ սահմանել հետազոտության նպատակն ու խնդիրները, օբյեկտն ու առարկան,
476

տեսական և գործնական նշանակությունը;
5.Ճշգրիտ ընտրել հետազոտության մեթոդները հետազոտության օբյեկտին ու առարկային
համապատասխան և որոշել դրանց համարժեքությունը հետազոտության նպատակին և
խնդրին;
6.Կատարել թեմատիկ վերլուծություններ քաղաքագիտական տարբեր թեմաներով՝
քաղաքական հետազոտության ժամանակակից մեթոդների և մեթոդական մոտեցումների
կիրառմամբ, գիտական էթիկայի կանոնների պահպանմամբֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.Պատրաստել գիտական պահանջներին և ակադեմիական ազնվության կանոններին
համապատասխան անհատական ու խմբային վերլուծական աշխատանքներ (էսսեներ,
հոդվածներ);
8.Պատրաստել և, ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ներկայացնել թեմատիկ
զեկուցումներֈ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1․ Ներկայացնել և բացատրել ընդհանուր մասնագիտական, միջազգային
հարաբերությունների, տարածաշրջանագիտական, երկրագիտական և անվտանգագիտական
հետազոտությունների հասկացութային և մեթոդական ապարատը
Ա2. Ներկայացնել հետազոտություն ծրագրելու, պլանավորելու և իրականացնելու համար
անհրաժեշտ համալիր մեթոդական ու տեխնիկական հիմունքները և մասնագիտական
էթիկայի սկզբունքները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1․ Ծրագրել, պլանավորել և, մասնագիտական ընդհանուր և հատուկ մեթոդների կիրառմամբ
ու ակադեմիական էթիկայի կանոններին համապատասխան, իրականացնել մասնագիտական
հետազոտություններ, կազմել և ներկայացնել գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1․ Պատրաստել մասնագիտական զեկույցներ և խորհրդատվական փաթեթներ, ներկայացնել
մասնագիտական հետազոտությունների արդյունքները, մասնակցել դրանց վերաբերյալ
մասնագիտական և հանրային քննարկումների, վարել գիտական բանավեճեր
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թեմատիկ գրականության ընթերցումֈ Սահմանված ժամանակացույցով և
հերթականությամբ, ուսանողները պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի
թեմատիկ հիմնական գրականությանը՝ սահմանված թեմաներով լսարանային
հանդիպումներին պատրաստվելու համարֈ
2. Ուսանողների թեմատիկ զեկուցումներ ֈ Սահմանված հերթականությամբ, անհատական
կամ խմբային սկզբունքով, գործնական պարապմունքների ժամանակ ուսանողները պետք է
ներկայացնեն դասընթացի՝ ժամանակացույցով սահմանված դասախոսության թեմաներով
և հանձնարարված գործնական թեմաներով իրենց դիտարկումներըֈ
3. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն ենֈ Դրանք ուղղված են դասընթացի հիմնական թեմաների
վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանն ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ ուսանողների
բանավեճային կարողությունների զարգացմանը, նրանց մոտ ընդհանուր քննադատական
մտածողության զարգացմանըֈ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ ստուգարքի մեթոդը՝ անհատական հետազոտական աշխատանքի նախագծի
գնահատում
Գնահատման քայլը 0.5 է:
477

Գնահատման չափանիշները՝
Դասախոսի հետ համաձայնեցված թեմայով հետազոտական ծրագրի նախագծման
ճշգրտությունը և լիարժեքությունըֈ
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասախոսության թեմաներ
Գիտական հետազոտության էությունը, հետազոտության պլանավորումը և դրա փուլերը:
Հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ: Հասկացությունները, վարկածները,
փոփոխականներըև տեսությունը հետազոտության մեջ: Օպերացիոնալիզացիան,
ինստրումենտալիզացիան և չափումները հետազոտության մեջ: Վալիդությունը և դրա
չափանիշները, վալիդացման տիպերը:
Հետազոտության ծրագիրը և նպատակը: Փորձարարական և կեղծ–փորձարարական
հետազոտական ծրագրեր: Դաշտային փորձեր և ոչ փորձարարական ծրագրեր: Տվյալների
հավաքման մեթոդներ: Հարցում, հարցազրույց, սանդղակավորում ևբովանդակային
վերլուծություն: Համեմատական քաղաքագիտական հետազոտություններ․ խնդիրները և
տիպերըֈ Մոդելավորումը քաղաքագիտական հետազոտությունների մեջ:
Գործնական պարապմունքի/սեմինարների թեմաներ
Դասախոսությունների թեմաներով անհատական զեկուցումներ, անհատական և խմբային
հետազոտական ծրագրերի գործնական օրինակների պատրաստում և ներկայացումֈ
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Barakso, Maryann. Understanding Political Science Research Methods. Milton Park, Abingdon,
Oxon: Routledge, 2014.
2. Berg-Schlosser, Dirk. Mixed Methods In Comparative Politics. Principles And Applications. New
York: Palgrave Macmillan, 2014.
3. Bruter, Michael and Martin Lodge. Political Science Research Methods In Action. London: Palgrave
Macmillan, 2013.
4. Kittel, Bernhard, Wolfgang J. Luhan, and Rebecca B. Morton. Experimental Political Science.
Principles And Practices. London: Palgrave Macmillan, 2012
5. Попова О. В., Политический анализ и прогнозирование: Учебник. — М.: Аспект Пресс, 2011

Կամընտրական առարկաներ
1. 1603 /Մ03

2. Անգլերեն

4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ
5. 4 գործնական
7. ստուգարքային

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2.տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
3.ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5.ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական
հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6.գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7.լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.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 վերջնարդյունքները.
Բ4.անելու առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ,
Գ2.վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
Գ3.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը,
Գ5.պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
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յուրահատկությունները:
2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների
շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Allen J. M., Allen J. B. World History from 1500. USA: New York, 1993.
2. Harf J. E., Lombardi M. O. Taking Sides: Clashing Views on Global Issues. McGraw-Hill
Education, 2013.
3. Lowe N. Mastering Modern World History. London: Palgrave Master Series, 2013.
4. McKenna G., Feingold S. Taking Sides: Clashing Views on Controversial Political Issues.
McGraw-Hill/Dushkin, 2003.
5. Rourke J. T. International Politics on the World Stage. McGraw-Hill Education, 2007.

1.1604 /Մ03
4.4 ժամ/ շաբ.

2.Գերմաներեն

3. 6 կրեդիտ
5.4 ժամ գործնական

6. 1-ին `աշնանային կիսամյակ 7.ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2.տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
3.ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.իրականացնել մասնագիտական տեքստերի, իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
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5.ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական
հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6.գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7.լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.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 վերջնարդյունքները.
Բ4.անելու առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ,
Գ2.վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
Գ3.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը,
Գ5.պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TestDaF թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig,1999
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2. Duden, Grammatik der deutschen Sprache,Mannheim,2004
3. Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen,2011
4. Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013

1. 1608 /Մ03

2. Ֆրանսերեն

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործն. – 4 ժամ

6. 1-ին `աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների՝ օտար լեզվով հաղորդակցելու կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճիշտ ընկալելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
հիմնավորելու անձնական կարծիքը, բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի
հիմնախնդիրների շուրջ,
4. լսելով ընկալելու և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային), քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ4.անելու առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ,
Գ2.վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
Գ3.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը,
Գ5.պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական աշխատանք,
3. իրավիճակային խնդիրների խմբային քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային և քերականական
482

յուրահատկությունները, գիտական աշխատությունների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
2. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրում, դրանց բովանդակության վերծանում և վերարտադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Activités Pour Le Cadre Européen Commun De Référence- Niveaux B1, - Marie- Louise
Parizet, Etiane Grandet, Martine Corsain, 2007
2. Delf ABC B1 Corinne Kobert – Kleiner, Marie- Louise Parizet, 2012
3. Compréhension écrite B1/B1+, Michèle Barféty, 2007
4. Compréhension orale B1+/B2, Michèle Barféty, 2007

Մասնագիտական դասընթացներ

1.1202/Մ04

2. Մասնագիտության արդի
3.3 կրեդիտ
հիմնախնդիրները
5.դասախոսություն-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

4.2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին` աշնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է `
 ուսանողներին տալ գիտելիքներ ազգային անվտանգություն հասկացության,
զարգացման մասին,
 ներկայացնել ներկայումս գործող սահմանումները, վերջինիս բաղկացուցիչները,
 պատկերացում ձևավորել պետությունների կառավարման գործընթացում այդ
սահմանումների դերի ու նշանակության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.հասկանալու ազգային անվտանգության հասկացությունը և անվտանգային
քաղաքականության կապը պետական կառավարման հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.ձեռք բերելու ունակություններ ազգային անվտանգության ոլորտում վերլուծություններ
կատարելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.իմանալու ազգային անվտանգության քաղաքականության ռազմավարության և նրա
հայեցակարգային մշակումների մասին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.Տիրապետելու ժամանակակից համեմատական քաղաքագիտության խնդրահարույց
թեմաներին, քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների տեսությանը:
Ա7.Տիրապետելու ազգային անվտանգության համալիր ապահովմանն ուղղված
միջոցառումների ամբողջական պատկերին:
Բ1.Օգտագործել իր մասնագիտական, տեսական կարողությունները ընտրարշավների,
էքսպերտային և խորհրդատվական գործունեության կազմակերպման համարֈ
Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ:
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11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ազգային անվտանգության հասկացության ընդհանուր բնութագիրը: Ազգային
անվտանգություն և պետական կառավարում: Անհրաժեշտ իրավական և ինստիտուցիոնալ
բազան: Ազգային անվատնգության քաղաքականության իրականացման մեթոդները: ՀՀ
ազգային անվտանգության մարտահրավերները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1.Военная политология. –М., 1993.
2.Гаджиев К. Геополитика. –М., 1997.
3.Кокошин А.А. Стратегическое управление: теория, исторический опыт, сравнительный анализ
задачи для России. –М., 2003.
4.Кокошин А.А. Политология и социология военной стратегии. –М., 2008.
5.Мировые войны XX века. –М., 2002.

2. Փոքր
1. 1204/Մ5

3. 3 կրեդիտ

պետությունների
արտաքին
քաղաքականությու
ն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս․ - 2

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման
դասընթաց

7. Դասընթացի նպատակն է՝


փոքր պետությունների արտաքին և անվտանգային քաղաքականության, վարքի մասին
հնարավորինս համակողմանի գիտելիքների մատուցումը



համապատասխան թեմատիկ վերլուծություններ կատարելու կարողության զարգացումը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ներկայացել միջազգային համակարգում պետությունների՝ ըստ հզորության
աստիճանակարգման հիմնական մոտեցումները, սկզբունքներն ու չափանիշները,
ներկայացնել փոքր պետությունների բնորոշման հիմնական մոտեցումները,
ներկայացնել փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի, դրա
հիմնապատճառների մասին հիմնական հայեցակարգերըֈ
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Մեկնաբանել և գնահատել փոքր պետությունների արտաքին ու անվտանգության
քաղաքականության առանձանձնահատկությունները, դրա հիմնապատճառներըֈ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.

6.
7.

Պատրաստել ակադեմիական գրագիտության և ազնվության կանոններին
համապատասխան անհատական ու խմբային վերլուծական աշխատանքներ (էսսեներ,
հոդվածներ);
Պատրաստել և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ներկայացնել թեմատիկ
զեկուցումներ;
Կատարելագործել ակադեմիական բանավեճի և հռետորական հմտություններըֈ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. Պարզաբանել քաղաքական կառավարման, ռազմական քաղաքականության,
փոքր պետությունների արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. Հետազոտական, փորձագիտական և խորհրդատվական աշխատանք կատարել
պետական արտաքին և ներքին քաղաքականության ոլորտի մարմիններում,
միջազգային կազմակերպություններում և գիտակրթական, վերլուծական
հաստատություններում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ2. Մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումների, վերլուծել առկա խնդիրները և
գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ և թեմատիկ քննարկումներ: Թեմատիկ քննարկումները
լսարանային ինտերակտիվ քննարկումներ են, մասնագիտության արդի հիմնախնդիրների
վերաբերյալ: Սահմանված ժամանակացույցով և հերթականությամբ, ուսանողները
պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի գրականությանը՝ սահմանված
թեմաներով լսարանային հանդիպումներին պատրաստվելու համարֈ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասախոսության թեմաներ




Միջազգային համակարգում պետությունների աստիճանակարգման հիմնական
մոտեցումները
Փոքր պետությունների բնորոշման հիմնական մոտեցումները
Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները
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Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքականության վրա ազդող հիմնական
գործոնները

Փոքր պետությունների արտաքին անվտանգության ռազմավարություններն ու
մարտավարությունները

Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքականությունը միջազգային
կազմակերպություններում և տարածաշրջանային ռազմա– ու տնտեսաքաղաքական
խմբավորումներում

Հայաստանի արտաքին անվտանգության քաղաքականությունը փոքր պետությունների
հայեցակարգի դիտանկյունից
14. Հիմնական գրականության ցանկ.



Գալստյան, Ն. (2019), Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի
հիմնական հատկանիշներն ու պատճառները. «Բանբեր Երևանի համալսարանի․
Միջազգային հարաբերություններ․ Քաղաքագիտություն», 2(29), էջեր 3-16
Գալստյան, Ն. (2019), Հայաստանի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության
հայեցակարգը և պրակտիկան, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից
հիմնախնդիրները» 2-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Եր.: ՀՀ պետական
կառավարման ակադեմիա, 2019.- 580 էջ, էջեր 223-236
Markarov, A., Galstyan, N. and Hayrapetyan, G. (2016). The Main Dimensions and Issues
of Armenia‘s Foreign Security Policy. In: K. Kakachia and A. Markarov, ed., Values and
Identity as Sources of Foreign Policy in Armenia and Georgia. Tbilisi: Publishing House
―UNIVERSAL‖, pp.107-144.
Steinmetz, R. and Wivel, A. (2010). Introduction. In: R. Steinmetz and A. Wivel, ed., Small states
in Europe. Challenges and Opportunities. Farnham, England: Ashgate, pp.4-7








Thorhallsson, B. and Wivel, A. (2006). Small States in the European Union: What Do We Know
and What Would We Like to Know? Cambridge Review of International Affairs, [online] 19(4),
pp.652-655
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2.Միջազգային գործընթացների վերլուծությունը

3.3 կրեդիտ

ազգային անվտանգության համատեքստում
4.2 ժամ/շաբ.

5.դասախոսություն-2

6. 2-րդ` գարնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է `


ծանոթացնել ուսանողներին միջազգային համագործակցության էությունն ու
դրսևորման ձևերը մեկնաբանող տեսական մոտեցումների բովանդակությանը
 պարզաբանել միջազգային համագործակցության դերը ժամանակակից միջազգային
հարաբերություններում,
 ցույց տալ նրանց տեսակները և դրսևորման ձևաչափերը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.վերլուծելու միջազգային համագործակցության դերն ու նշանակությունը միջազգային
քաղաքական գործընթացների համատեքստում,
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2.մասնագիտական իմացություն ցուցաբերելու միջազգային համագործակցության
տեսակների, ձևաչափերի և դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.տարբերակելու միջազգային համագործակցության դրսևորման առանձնահատկությունները
միջազգային հարաբերությունների տեսություններում:
4.հասկանալու միջազգային համագործակցության տեսական և գործնական նշանակությունը
գլոբալ անվտանգության և կայուն զարգացման ապահովման համատեքստում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.քննադատական վերլուծության ենթարկելու առկա տեսությունները
6.ներկայացնելու միջազգային համագործակցության վերլուծության սեփական տեսահայեցակարգային մոտեցումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2.Ներկայացնել հետազոտություն ծրագրելու, պլանավորելու և իրականացնելու համար
անհրաժեշտ համալիր մեթոդական ու տեխնիկական հիմունքները և մասնագիտական
էթիկայի սկզբունքները:
Ա6.Իմանալու գործնական քաղաքական հետազոտությունների հիմնական փուլերն ու
ընթացակարգերը, փաստերի հավաքագրման մեթոդները:
Ա7.Տիրապետելու ազգային անվտանգության համալիր ապահովմանն ուղղված
միջոցառումների ամբողջական պատկերին:
Գ4.Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային համագործակցության հասկացությունն ու տեսակները: Միջազգային
համագործակցության դրսևորումը միջազգային հարաբերությունների տեսությունների
համատեքստում: Միջազգային վարչակարգերի տեսությունը: Միջազգային
համագործակցությունը ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում: Ինտեգրացիայի
նախապայմանները, փուլերը և տեսակները: Միջազգային ինտեգրացիայի տեսությունները:
Ինտեգրացիոն միավորումները և ձևաչափերը, որպես միջազգային համագործակցության
իրականացման գործիքակազմ: ՀՀ միջազգային համագործակցության հիմնական
ուղղություններն ու նպատակները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Abbot, Kenneth W. and Duncan Snidal. Why States Act through Formal International
Organizations. - Journal of Conflict Resolution Vol. 42 (1), 1998.
2. Keohane R. After Hegemony. Cooperation and Disaccord in the World Political Economy. –
Princeton University Press, 2005.
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3. Axelrod, Robert M. The Evolution of Cooperation. – NY Harper Collins: Basic Books Inc. 1984.
4. Axelrod R. and Keohane R. Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. –
World Politics 38(1), John Hopkins University Press, 1985, pp. 226-254.
5. Wolfers A. Discord and Collaboration. Essays On International Politics. –John Hopkins University
Press, 1962.

Մասնագիտացման դասընթացներ (պարտադիր)
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2.Արտասահմանյան երկրների 3.3 կրեդիտ
հակակոռուպցիոն
քաղաքականության
համեմատական
վերլուծություն
5.դասախոսություն-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

4.2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ` գարնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում տարբեր երկրներում և միջազգային
մակարդակով տարվող հակակոռուպցիոն քաղաքականության դրսևորումներին,
 համեմատել Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս տարվող
հակակոռուպցիոն քաղաքականության հայեցակարգերը,
 ծանոթացնել կոռուպցիայի դեմ տարվող պայքարի ձևերին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.պատկերացում կազմելու հակակոռուպցիոն քաղաքականության գլոբալ բնույթի, նրա
կործանարար ազդեցության մասին մեր պետության և հասարակության վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.հաշվի առնելով համաշխարհային փորձը` գնահատելու հակակոռուպցիոն
քաղաքականության մշակման և ներդրման կարևորությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.գնահատելու կոռուպցիայի քայքայիչ դերը համաշախարհային քաղաքական
գործընթացների և տնտեսության վրա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալֈ
Գ2.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ5.Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճերֈ
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)
բանավեճերի առաջադրմամբ:
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3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմնական հասկացությունները: Հակակոռուպցիոն
քաղաքականության դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում: Հակակոռուպցիոն
միջազգային իրավական ակտերը: Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը Ռուսաստանի
Դաշնությունում և ԱՊՀ այլ երկրներում: ԱՄՆ-ում տարվող հակակոռուպցիոն
քաղաքականությունը: Եվրոպական Միության երկրներում տարվող հակակոռուպցիոն
քաղաքականությունը: Հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատագիտական
ընդհանուր վերլուծություն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Аминов, Д. И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути ее преодоления. М.:
2006.
2. Антикоррупционная политика: справочник. / под ред. А.В. Малько. – М. 2005.
3. Андрианов, В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления:
история и современность. – М.: 2009.
4. Ахметшин, Н.Х. Политико-правовые аспекты борьбы с коррупцией в КНР // Государство
и право. – 2008. № 8.
5. Бикмухаметов, А.Э. Коррупция и антикоррупционная политика: словарь. М. 2008.
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2.Սոցիոմշակութային
3.3 կրեդիտ
անվտանգություն
5.դասախոսություն-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

4.2 ժամ/շաբ.
6.2-րդ` գարնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է `
 ուսանողներին ներկայացնել ազգային անվտանգության համատեքստում
սոցիոմշակութային գործոնների դերին և նշանակությանը,
 ծանոթացնել հասարակական համակարգի ներդաշնակ գործառնության համար
անհրաժեշտ սոցիոմշակութային բաղադրիչների առանձնահատկություններին:
 ծանոթացնել անցումային հասարակությունների սոցիոմշակութային
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.պատկերացում կազմելու ազգային անվտանգության հայեցակարգի մասին,
2.գաղափար ունենալու սոցիոմշակութային արդի իրադրությունից,
3.բանավիճելու սոցիոմշակութային անվտանգության հիմնահարցերի շուրջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.ըմբռնելու արդի քաղաքական գործընթացների համատեքստում սոցիոմշակութային
անվտանգության առանձնահատկությունները,
5.տարբերակելու իրավական և սոցիոմշակութային լեգիտիմության
առանձնահատկությունները,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6.ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները,
7.արդյունավետորեն իրացնելու մշակութային հանդուրժողականության արժեքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.Ծրագրել, պլանավորել և, մասնագիտական ընդհանուր և հատուկ մեթոդների կիրառմամբ
ու ակադեմիական էթիկայի կանոններին համապատասխան, իրականացնել
մասնագիտական հետազոտություններ, կազմել և ներկայացնել գիտական հոդվածներ,
զեկուցումներ:
Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ ֈ
Գ3.Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
Գ4.Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն. Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում
ներառված 4 հարցերին (5ական միավոր արժեքով) ուսանողի տված բանավոր
պատասխանի վրաֈ
Չափանիշները՝
- Սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված
հարցի վերաբերյալ հանձնարարված աղբյուրների (մոտեցումներ, հայեցակարգեր և
այլն) հիմնադրույթները,
Ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել (հիմնավորելով կամ քննադատելով)այդ թեմատիկ
նյութըֈ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիոմշակութային փոխակերպումների ֆորմացիոն, քաղաքակրթական և
կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ տեսությունների առանձնահատկությունները: Փոխակերպվող
հասարակությունը որպես սոցիոմշակութային ռիսկի գոտի: Սոցիոմշակութային
անվտանգության հիմնական ուղղությունները: Բախվող արժեքների բազմաքանակությունը
որպես սոցիալական անոմիայի առաջացման դրդապատճառ: Սոցիոմշակութային
հավասարակշռության խախտումը որպես համակարգային ճգնաժամի դրսևորում:
―Ընդօրինակման էքսպանսիան‖ որպես սոցիոմշակութային անվտանգության սպառնալիք:
Էթնոմշակութային ժառանգության և քաղաքակրթական հիմնարար արժեքների
հավասարակշռությունը որպես սոցիոմշակութային անվտանգության չափանիշ:
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14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Սողոմոնյան Գ.Ա. Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային
փոխակերպումները, Երևան 2005:
2. Հարությունյան Է.Ա. Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն
գործունեության համակարգ, Երևան 2000:
3. Աթայան Է. Ոգի և ազատություն, Երևան 2000:
4. Сорокин П. Социокультурная динамика.М., 2007.
5. Лиотар Ж. Состояние постмодерна.М., 2003
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2.Ազգային
3.3 կրեդիտ
անվտանգության
հայեցակարգերի
համեմատական
վերլուծություն
5.դասախոսություն-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

4.2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ`
գարնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից ժողովրդավարական և անցումային
շրջանում գտնվող պետությունների ու դրանց հասարակությունների անվտանգության
ապահովման մասին:
 ներկայացնել կայուն զարգացման պետական քաղաքականության հայեցակարգերն ու
համակարգերը:
 ցույց տալ դրանց իրականացման մեխանիզմները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ամբողջությամբ ըմբռնելու հետսառըպատերազմյան աշխարհի անվտանգային
համակարգերի զարգացման տրամաբանությունը, խոչընդոտները, առնչությունները այլ
համակարգերի հետ,

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.վերլուծելու համաշխարհային ու տարածաշրջանային քաղաքական դերակատարում
ունեցող մի շարք երկրների ներքաղաքական ու միջազգային իրադրության, ներքին ու
արտաքին քաղաքական սպառնալիքների ու մարտահրավերների հոլովույթները:

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.յուրացնելու համաշխարհային ու տարածաշրջանային քաղաքական դերակատարում
ունեցող մի շարք երկրների ներպետական, ներքաղաքական ու միջազգային իրադրությունը,
ներքին ու արտաքին քաղաքական սպառնալիքների ու մարտահրավերների հոլովույթը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4.Ներկայացնել, բացատրել և քննարկել Առաջավոր Ասիայում, այդ թվում՝ Հարավային
Կովկասում և Միջին Արևելքում տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային ակտիվ
դերակատարների արտաքին, արտաքին տնտեսական և տարածաշրջանային
քաղաքականության հիմնատարրերն ու առանձնահատկությունները, այդ դերակատարների
փոխհարաբերություններըֈ
Ա6. Իմանալու գործնական քաղաքական հետազոտությունների հիմնական փուլերն ու
ընթացակարգերը, փաստերի հավաքագրման մեթոդները:
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Գ1.Պատրաստել մասնագիտական զեկույցներ և խորհրդատվական փաթեթներ, ներկայացնել
մասնագիտական հետազոտությունների արդյունքները, մասնակցել դրանց վերաբերյալ
մասնագիտական և հանրային քննարկումների, վարել գիտական բանավեճերֈ
Գ2.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ազգային անվտանգության (ԱԱ) քաղաքականության մշակման առանձնահատկություններն
ու չափորոշիչները: Ռազմական ինստիտուտի դերակատարումն ու ազդեցությունը ԱԱ
հայեցակարգերի մշակման գործում: Զինված ուժերի դեմոկրատական կառավարում:
Քաղաքացիական իշխանություն-ռազմական ինստիտուտ հարաբերությունների
տեսություններ: ԱՄՆ. Հակաահաբեկչություն և ժողովրդավարացման պատերազմներ:
Չինաստան. Գերզարգացող տնտեսություն: ժողովրդավարացման փակուղի: Իրան.
Միջուկային ազգայնականություն: Իսլամական ժողովրդավարության փորձ: Թուրքիա.
Բանակի ինստիտուտի դերակատարման նվազում: Քրդական անջատողականություն:
Քաղաքական իսլամի վերելք: Եվրոմիության բանակցային գործընթաց:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1.Major Harmon S. Lewis, Jr., ―Breaking the Code for Operational Planners: A Comparative Analysis
of National Security Strategies Since the End of the Cold War‖, National Defense University Joint
Forces Staff College, Joint Advanced Warfighting School, April 2007.
2.Nil S. Satana, ―Transformation of the Turkish Military and the Path to Democracy‖, Armed Forces &
Society 2008; 34; 357 originally published online Oct 31, 2007.
3.Françoise Bouchet-Saulnier, Radha Kumar, Raffaele Marchetti, Luis Peral, Catherine Wihtol de
Wenden, Zhu Liqun. ―Global Governance-Building on the civil society agenda‖, The European Union
Institute for Security Studies November 2011.
4.Peter Feaver. ―The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of
Civilian Control‖, Armed Forces & Society, Winter 96, Vol. 23 Issue 2, p149, 30p.
5.Гари Букур-Марку, Филипп Флури, Тодор Тагарев. Оборонный менеджмент:Ознакомление,
Серия «Менеджмент безопасности и обороны», №1., Женева-Киев, 2011.
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8. Դասընթացի նպատակն է`
 Ուսանողներին տալ հակամարտությունների ծագման պատճառանքային հիմքերի,
զարգացման դինամիկայի ու խաղաղ փոխակերպման վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ:
 Զարգացնել ճգնաժամային և կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ և արդյունավետ
որոշումների ընդունման գործնական ունակությունները
 Ձևավորել հակամարտությունների խաղաղ փոխակերպման պրակտիկ հմտություններ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Ձեռքբերելու տեսական պատկերացումներ Հակամարտությունների ծագման, զարգացման
և փոխակերպման դինամիկայի վերաբերյալ
2.Տարբերակելու հակամարտությունների բացասական (նեգատիվ) և դրական (պոզիտիվ)
փոխակերպման առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.Գործնական վերլուծություններ իրականացնելու հակամարտությունների փոխակերպման
օրինաչափությունների բացահայտման ուղղությամբ
4.Ձեռք բերելու հակամարտությունների փոխակերպման պրակտիկ հմտություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.Զարգացնելու ճգնաժամային և կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ և արդյունավետ
որոշումների ընդունման գործնական ունակությունները
6.Աշխատելու առանձին կոնֆլիկտների (case studies) վերլուծության և փոխակերպման
ներուժի բացահայտման ուղղությամբ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. Ներկայացնելու և բացատրելու ընդհանուր մասնագիտական, միջազգային
հարաբերությունների, տարածաշրջանագիտական, երկրագիտական և
անվտանգագիտական հետազոտությունների հասկացութային և մեթոդաբանական
ապարատը:
Ա2. Ներկայացնելու հետազոտություն ծրագրելու, պլանավորելու և իրականացնելու համար
անհրաժեշտ համալիր մեթոդական ու տեխնիկական հիմունքները և մասնագիտական
էթիկայի սկզբունքները,
Բ4. Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ:
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ)
բանավեճերի առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հակամարտությունների փոխակերպում դասընթացը ուսանողներին ծանոթացնում է
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հակամարտությունների փոխակերպման տեսության, հակամարտությունների
ծագումնաբանության, զարգացմանփուլերի, ներգրավված սուբյեկտների, հակամարտող
կողմերի ընկալման խնդիրների, հակամարտությունների բացասական ու դրական
փոխակերպման օրինաչափությունների հետ: Առանձին քննարկման առարկա են դառնում
սոցիալ-քաղաքական համակարգի միկրո, մակրո և մեգա մակարդակներում առաջացած
հակամարտությունների փոխակերպման հնարավորությունները, կոնֆլիկտների
արժեքային, վարքագծային և ինստիտուցիոնալ փոխակերպումները, քաղաքացիական
հասարակության դերակատարների ազդեցությունը հակամարտությունների
փոխակերպման գործընթացում:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Աթանեյան Ա.Հաղորդակցությունները և կոնֆլիկտը, Եր., 2004:
2. Գալթունգ Յ. Խաղաղությունխաղաղմիջոցներով…., Եր., 2005:
3. Ենգոյան Ա.Քաղաքականկոնֆլիկտներ, Եր., 2002:
4. Գալստյան Խ.Բանակցայինտեխնոլոգիաներ, Եր., 2016:
5. Козырев В. Политическаяконфликтология. М., 2008.
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4.2 ժամ/շաբ.

5.դասախոսություն-2

6. 2-րդ` գարնանային
կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին ներկայացնել էներգետիկ աշխարհաքաղաքականության և էներգետիկ
անվտանգության տեսական-մեթոդաբանական հիմքերը:
 հատուկ ուշադրություն դարձնել այդ տեսությունների ծագման ու զարգացման
պատմությանը, արդի պատմա-քաղաքական իրավիճակներում դրանց
ուսումնասիրության կարևորություննը,
 ներկայացնել նավթարդյունահանման մեխանիզմները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.պատկերացնելու էներգետիկ անվտանգության դերը և նշանակությունը ազգային ու
միջազգային անվտանգության համակարգում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.հաշվի առնելով զարգացումները էներգետիկ միջազգային շուկայում՝ գնահատելու
էներգետիկ անվտագության ազգային ու միջազգային իրավիճակը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.գնահատելու էներգետիկ գործոնի դերը միջազգային անվտանգության համակարգում
ընդհանրապես և ազգայինում մասնավորապես:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7.Տիրապետելու ազգային անվտանգության համալիր ապահովմանն ուղղված
միջոցառումների ամբողջական պատկերին:
Բ1․Ծրագրել, պլանավորել և, մասնագիտական ընդհանուր և հատուկ մեթոդների կիրառմամբ
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ու ակադեմիական էթիկայի կանոններին համապատասխան, իրականացնել
մասնագիտական հետազոտություններ, կազմել և ներկայացնել գիտական հոդվածներ,
զեկուցումներ:
Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ:
Գ2.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ բանավոր աշխատանք՝ առավելագույնը 10 միավոր արժեքով:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր ներկայացում՝ առավելագույնը 10 միավոր արժեքով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էներգետիկ անվտանգության հիմնական հասկացությունները, դրանց զարգացման ու
փոփոխման տրամաբանությունը կապված համաշխարհային մարտահրավերների և
գործընթացների հետ: Էներգետիկ անվտանգության համակարգը Հայաստանի
Հանրապետությունում և դրա առանձնահատկություննները: էներգետիկ անվտանգության
միջազգային համակարգերը և դրանց դրսևորումները: Էներգետիկ անվտանգության
միջազգային փորձը զարգացած և զարգացող պետություններում՝ ՕՊԵԿ, Էներգետիկ
անվտանգության գործակալություն ևայլնֈ Էներգետիկ շուկաննեչըև դրանց գնագոյացման
առանձնահատկությունները ու դրա ազդեցությունը անվտանգության միջազգային
համակարգերի վրա: ՀՀ-ում և տարբեր երկրներում էներգետիկ անվտանգության փորձև և
դրանց համեմատագիտական ընդհանուր վերլուծություն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Մանվելյան Ա. «Էներգետիկ անվտանգությունը և աշխարհաքաղաքական
մարտարահրավերները Կովկաս-Կասպյան տարածաշրջանում», Երևան 2015թ.
2. Մանվելյան Ա. ՙԷներգետիկ ռեսուրսները եւ դրանց դերը քաղաքական համակարգերի
ձեւավորման գործում", "21-րդ դար" ամսագիր N 4. Նորավանք գիտակրթական
հիմնադրամ 2007
3. Սարուխանյան Ս. ՙՏարածաշրջանային էներգետիկ զարգացումների շուրջ", Փետրվար
2008 http://www.noravank.am/am/?page=analitics&nid=1036
4. Մանվելյան Ա. ՙԷներգետիկ անվտանգության համակարգերը Հարավային Կովկասում
Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների համատեքստում", Քաղաքագիտության
Հարցեր-հավելված. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկվարժական
Համալսարան. Երեւան 2011:
5. Մարտիրոսյան Ա., Մարտիրոսյան Հ. ՙՉինաստանի էներգետիկ անվտանգության
ռազմավարությունը եւ դրա նշանակությունը Կենտրոնական Եվրասիայում". Երեւան
2010.
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2.Քաղաքական
3.3 կրեդիտ
կառավարում
5.դասախոսություն-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

4.2 ժամ/շաբ.
6.3-րդ` աշնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է `
 ուսանողներին ներկայացնել քաղաքական կառավարման տեսականմեթոդաբանական հիմքերը,
 ծանոթացնել քաղաքական կառավարման համակարգերի և հայեցակարգերի
էվոլյուցիային,
 ներկայացնելու քաղաքական կառավարումը` իբրև պրոֆեսիոնալ և հասարակական
գործունեություն::
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա.մասնագիտականգ իտելիք և իմացություն
1.տիրապետելու ռազմավարական և իրավիճակային կառավարման սկզբունքներին և
մեթոդներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.ամբողջությամբ ըմբռնելու քաղաքական կանխատեսման դերը կառավաման մեջ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.սահմանելու քաղաքական կառավարման սկզբունքներն ու մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.Ծրագրել, պլանավորել և, մասնագիտական ընդհանուր և հատուկ մեթոդների
կիրառմամբ ու ակադեմիական էթիկայի կանոններին համապատասխան, իրականացնել
մասնագիտական հետազոտություններ, կազմել և ներկայացնել գիտական հոդվածներ,
զեկուցումներ:
Բ2.Վերհանել, վերլուծել և գնահատել Առաջավոր Ասիայում աշխարհաքաղաքական
հիմնախնդիրներն ու դրանց նշանակությունն առանձին պետությունների, տարածաշրջանի
և համաշխարհային գործընթացների վրաֈ
Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ:
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)
բանավեճերի առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
5. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քաղաքական կառավարման մեխանիզմներն ու կառուցվածքը: Քաղաքական կառավարման
ֆունկցիաները: Քաղաքական կոնֆլիկտ: Քաղաքական էքսպերիմենտ: Ստրատեգիական և
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իրավիճակային կառավարում: Քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացը: Ռիսկի
գործոնը քաղաքական կառավարման համատեքստում: Կիբերնետիզացիան,
ինֆորմատիզացիան և կոմունիկացիան քաղաքական կառավարման մեջ: Քաղաքական
կանխատեսում:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Governance, Politics and The State: Jon Pierre and B. Guy Peters, St. Martin‘s Press, New
York, 2000.
6. Political Determinants of Corporate Governance, political context, corporate impact: Mark
J. Roe, Oxford University Press, New York, 2003.
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2. Հատուկ ծառայությունները ժամանակակից միջազգային

3. 3 կրեդիտ

հարաբերություններում
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն-2

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Í³ÝáÃ³óÝ»É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,
 ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ Ýñ³ ·áñÍ³éÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Í³ÝáÃ³Ýալու Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ,
1. ëï³Ý³լու Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


µ³ó³ïñ»Éáõ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÇÝ ³éÝãíáÕ ï³ñµ»ñ Ñ³ñó»ñ,
 Ó¨³íáñ»Éáõ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³í»É Ñ³ÙÁÝ¹·ñÏáõÝ í»ñÉáõÍ»Éáõ ¨ ³Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ÁÙµéÝ»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ2.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսներըֈ
Գ3.Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերըֈ
Գ6.Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերըֈ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
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5. Բանավոր ներկայացումներ:
6. Գիտական սեմինար:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ä³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ Ýñ³ ·áñÍ³éÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:
²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ï³Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³Ýó ¹»ñÁ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²Ø-Ç,.Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ, üñ³ÝëÇ³ÛÇ,
ÂáõñùÇ³ÛÇ, Æñ³ÝÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ Ð³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïáõÏ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ¹»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ áõ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Ø³ÝáõÏÛ³Ý ².ê, ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ÷áñÓÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, º., 2009:
2. Ø³ÝáõÏÛ³Ý ².ê, ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 1920-1930ÃÃ., º., 2012:
3. ìÇñ³µÛ³Ý ì., Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝÁ ²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ
/1918 -1920ÃÃ./ ºñ., 2003:
4. Антонов В., Карпов В., Тайные информаторы Кремля, М.,2001.
5. Возженников А.В. Национальная безопасность России: методология исследования и
политика обеспечения. М.: РАГС – 2002г.
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2.Ռազմաքաղաքական 3.3 կրեդիտ
անվտանգություն
5.դասախոսություն-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

4.2 ժամ/շաբ.
6.3-րդ` աշնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է `
 հիմնավորել պաշտոնական հայացքներն ու դրույթները, որոնք կարգավորում են
ռազմական շինարարությունը Հայաստանում,
 ծանոթացնել ռազմապաշտպանական անվտանգության տեսություններին,
 ներկայացնել ռազմապաշտպանական անվտանգության հայեցակարգերը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.պատկերացում կազմելու Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր ռազմական սպառնալիքների
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.գնահատելու ռազմա – քաղաքական մարտահրավերները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.պատկերացում կազմելու ՀՀ ռազմական դոկտրինայի մասին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.Ծրագրել, պլանավորել և, մասնագիտական ընդհանուր և հատուկ մեթոդների կիրառմամբ
ու ակադեմիական էթիկայի կանոններին համապատասխան, իրականացնել
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մասնագիտական հետազոտություններ, կազմել և ներկայացնել գիտական հոդվածներ,
զեկուցումներ:
Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալֈ
Գ2.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ3.Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՀՀ ռազմական դոկտրինան: ՀՀ սոցիալ-քաղաքական փոխակերպումները և դրանց
հետևանքները ռազմական ոլորտում: Հարավկովկասյան տարածաշրջանի երկրների
ռազմական դոկտրինաները: Թուրքիայի և Պարսկաստանի արտաքին քաղաքական
ռազմավարությունը: ՀՀ համագործակցությունը ռազմա-քաղաքական միավորումների հետ:
Ռազմական դոկտրինայի իրավական հիմքերը: Ժամանակակից պատերազմների և
ռազմական կոնֆլիկտների բովանդակության համակարգային վերլուծություն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Քոթանջյան Հ.Ս., Հակամարտության էթնոքաղաքագիտություն: Հայաստանի ռազմական
քաղաքականությունը և ազգային անվտանգության հիմունքները. - Եր., 2010
2. Քոթանջյան Հ.Ս., Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարական մշակման
ուղեցույցները տարածաշրջանային անվտանգության ճարտարապետության
համատեքստում. – Եր., 2008
3. Creating Military Power. The Sources of Military Effectiveness, Edited by Brooks R.A. and
Stanley E.A., Stanford, California, 2007, pp. 1-27
4. Defense Transformation in Europe: Evolving Military Roles, Ed. by Edmunds T. and Malesic M.,
Amsterdam, 2005, pp. 57-83
5. Fanny Coulomb, Economic Theories of Peace and War, Oxfordshire, 2004

Մասնագիտական դասընթացներ (կամընտրական 9/3)
1.1202/Մ15

4.2 ժամ/շաբ.

2. Ահաբեկչության դեմ
պայքարի ժամանակակից
ձևերը
5.դասախոսություն-2

6.3-րդ` աշնանային

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է `
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3.3 կրեդիտ



ծանոթացնել ուսանողներին ահաբեկչության էությանը



ցույց տալ ահաբեկչության դրսևորման առանձնահատկությունները

ժամանակակից աշխարհում


պարզաբանել ահաբեկչության դեմ պայքարում միջազգային

համագործակցության ապահովման մեխանիզմներն ու հնարավորությունները
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)


Հասկանալ ահաբեկչություն երևույթի էությունն ու դրա վտանգավորությունը
համաշխարհային զարգացման համար



Վերլուծելու ահաբեկչության դեմ առկա միջազգային համագործակցության
ներկայիս վիճակը, գնահատել դրա թերի և դրական կողմերը

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)


տարբերակելու միջազգային ահաբեկչության ազդեցությունը միջազգային,
տարածաշրջանային և ազգային անվտանգության տեսանկյունից



հասկանալու ահաբեկչության կանխարգելման համար անհրաժեշտ
գործընթացների բնույթը

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան)


ներկայացնել ահաբեկչության տարաբնույթ դրսևորումների նպատակներն ու
էությունը



կիրառելու ստացած գիտելիքները ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային
համագործակցության դրական և բացասական միտումները գնահատելու
համար

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4.Ներկայացնել, բացատրել և քննարկել Առաջավոր Ասիայում, այդ թվում՝ Հարավային
Կովկասում և Միջին Արևելքում տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային
ակտիվ դերակատարների արտաքին, արտաքին տնտեսական և տարածաշրջանային
քաղաքականության հիմնատարրերն ու առանձնահատկությունները, այդ
դերակատարների փոխհարաբերություններըֈ
Բ3.Ստեղծել նախագծեր, վերաբերող ընտրական և այլ կոմպանիաների
կազմակերպմանը, ինչպես նաև ընդհանրապես քաղաքական կառավարմանը:
Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ:

500

Գ3.Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ)
բանավեճերի առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ահաբեկչության սահմանման խնդիրը, ունիվերսալ սահմանման առկայությանը
խոչընդոտող հիմնական պատճառները: Ահաբեկչության դասակարգումը:
Ահաբեկչության դրսևորման առանձնահատկությունները ժամանակակից աշխարհում:
Ահաբեկչության միջազգային բնույթը: ՄԱԿ-ի դերակատարումը ահաբեկչության դեմ
պայքարում: ՆԱՏՕ-ի գործունեությունը ահաբեկչության կանխարգելման գործում:
Համագործակցությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում:
Աշխարհաքաղաքական հիմնական դերակատարների գործունեությունը ահաբեկչության
դեմ պայքարում
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Международный опыт прфилактики терроризма, Антонович И.И., Особенков О.М., Панкова
Л.Н., Щегорцов В.А., Москва, 2010.
2.Терроризм и контртеррористическая деятельность: вопросы теории, Грачев С.И., Нижний
Новгород, 2010
3.A.С. Абрамян, Деятельность государства в борбе с терроризмом с применением военной
силы,Е., 2004
4.А. С. Абрамян Борьба с терроризмом в системе обеспечения коллективной безопасности
государств,E., 2006
5.Bruce Hoffman, Inside terrorism, Columbia university press, 2006
6.Walter Laqueur, A history of terrorism, The State University of New Jersey, USA, 2012
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2.Ժողովրդագրական
3.3 կրեդիտ
անվտանգություն և միգրացիոն
գորցընթացներ
5.դասախոսություն-2
7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

4.2 ժամ/շաբ.
6.3-րդ` աշնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողների մոտ ձևավորել ժողովրդագրական խնդիրների մասին պատկերացումներ,
501

 տրամադրել գիտելիքներ միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ,
 ծանոթացնել միգրացիոն տեսություններին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.առաջարկություններ անելու ժողովրդագրական անվտանգության ապահովման
մեխանիզմների վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.կիրառելու միգրացիոն խնդիրների և ժողովրդագրական տվյալների վերլուծության
ժամանակակից մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.տիրապետելու ժողովրդագրական գործընթացների կառավարման հիմունքներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.Ծրագրել, պլանավորել և, մասնագիտական ընդհանուր և հատուկ մեթոդների կիրառմամբ
ու ակադեմիական էթիկայի կանոններին համապատասխան, իրականացնել
մասնագիտական հետազոտություններ, կազմել և ներկայացնել գիտական հոդվածներ,
զեկուցումներ:
Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ:
Գ2.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ժողովրդագրության էությունը: Բնակչության վերաբերյալ տվյալները: Ժողովրդագրական
վերլուծության հիմնական սկզբունքները: Բնակչության միգրացիան և ուրբանիզացիան:
Բնակչության վերարտադրությունը: Ժողովրդագրական կանխատեսում:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. Учебник для студентов экономических
вузов.- М.: Мысль, 1989.- 286 с.
2. Демографический энциклопедический словарь/ Гл.ред. Д.И. Валентей. М.: Сов.
Энциклопедия. 1985.- 608 с.
3. Статистика населения с основами демографии. Учебник для студ. вузов.- М.: Финансы и
статистика. 1990.- 312 с.
4. Пивоваров Ю.Л. Современная урбанизация (основные тенденции расселения)- М.:
Статистика. 1976.- 191 с.
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2.Ներքաղաքական գործընթացները Մերձավոր Արևելքի
3. 3 կրեդիտ
երկրներում
4.2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6.3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին ներկայացնել հետգաղութատիրական մերձավորարևելյան երկրների
քաղաքական համակարգերի ձևավորման հոլովույթը,
 արտաքին քաղաքականության մարտահրավերները, ներհամակարգային ու
միջինստիտուցիոնալ կոնֆլիկտների առաջացման դրդապատճառներն
 դրանց արտացոլումը արտաքին քաղաքականության վրա, կայուն զարգացման
պետական քաղաքականության բացակայության պատճառները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Պատկերացնել տարածաշրջանային քաղաքական դերակատարում ունեցող առանցքային
երկրների` Իրանի, Թուրքիայի, Իսրայելի, Եգիպտոսի, Սիրիայի, Հորդանանի, Ծոցի
արաբական երկրների, Իրաքի ներպետական, ներքաղաքական ու միջազգային իրադրության,
ներքին ու արտաքին քաղաքական սպառնալիքների ու մարտահրավերները;
2.Ամբողջությամբ հասկանալ հետսառըպատերազմյան այս տարածաշրջանի
ներհասարակական ու միջպետական հակասություններին ու կոնֆլիկտներին նպաստող
գործոնները, տնտեսական ու համակարգային զարգացման խոչընդոտները;
3.Կարողանալ վերլուծել տարածաշրջանային իրողությունները՝ ուսումնասիրելով
ժողովրդագրական, կրոնական ու սոցիո-մշակութային գործոնները, քաղաքական իսլամի
դերակատարումը, բանակի ինստիտուտի դերը քաղաքական որոշումների ընդունման
գործընթացում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.Համեմատական մեթոդաբանությամբ՝ հասկանալ, յուրացնել ու տարբերակել Մերձավոր
Արևելքի պետությունների՝ միկրո, մեզո և մեգա քաղաքական գործընթացների, տարածաշրջանի վրա միջազգային դերակատարների ազդեցության, աշխարհաքաղաքական ու աշխարհառազմավարական գոտիների, ռազմաքաղաքացիական հարաբերությունների, օրինական ու
մարգինալ քաղաքական սուբյեկտների, շահերի խմբերի ու քաղաքական հովանավորչության
(պատրոնաժի) վերաբերյալ գոյություն ունեցող կարծրատիպերն ու իրողությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.Պատրաստել ակադեմիական գրագիտության և ազնվության կանոններին
համապատասխան անհատական ու խմբային վերլուծական աշխատանքներ (էսսեներ,
հոդվածներ);
6.Պատրաստել և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ներկայացնել թեմատիկ
զեկուցումներ;
7.Կատարելագործել ակադեմիական բանավեճի և հռետորական հմտություններըֈ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ:
Գ2.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ3.Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
Գ4.Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Թեմատիկ գրականության ընթերցումֈ Սահմանված ժամանակացույցով և
հերթականությամբ, ուսանողները պարտավոր են նախապես ծանոթանալ դասընթացի
թեմատիկ հիմնական գրականությանը՝ սահմանված թեմաներով լսարանային
հանդիպումներին պատրաստվելու համարֈ
2. Ուսանողների թեմատիկ զեկուցումներ ֈ Սահմանված հերթականությամբ, անհատական
և/կամ խմբային սկզբունքով, լսարանային հանդիպումների ժամանակ ուսանողները
պետք է ներկայացնեն դասընթացի՝ ժամանակացույցով սահմանված դասախոսության
թեմաների վերաբերյալ իրենց դիտարկումներըֈ
3. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ
քննարկումների համակցություն ենֈ Դրանք ուղղված են դասընթացի հիմնական
թեմաների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանն ուսանողներին և դրանց վերաբերյալ
ուսանողների բանավեճային կարողությունների զարգացմանը, նրանց մոտ ընդհանուր
քննադատական մտածողության զարգացմանըֈ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասախոսության թեմաներ
1. Մերձավորարևելյան տարածաշրջանի էթնոքաղաքական ինքնության ծանոթագրություն
2. Քաղաքական համակարգերի ժողովրդավարացման և ազատականացման հիմնախնդիրները հետսառըպատերազմյան Մերձավոր Արևելքում
3. Ռազմաքաղաքացիական հարաբերությունների մերձավորարևելյան մոդելավորում
4. Քաղաքական իսլամի առաջացումն ու զարգացումը Մերձավոր Արևելքում. գաղափարաքաղաքական ու անվտանգային հիմնահարցեր
5. Արաբաիսրայելական հակամարտություն. «Պաղեստինյան դատի» միջազգայնացման
տարածաշրջանային իրողություններ
6. Սիրիա. ներքաղաքական հիմնախնդիրների ու աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների միջակայքում
7. Լիբանան. աշխարհաքաղաքական շահերի բախման մերձավորարևելյան ամենամեծ ճակատ
8. Ծոցի պատերազմներ. «Մեծ Մերձավոր Արևելքի» իրաքյան սահմանադուռ
Գործնական պարապմունքի/սեմինարների թեմաներ
9.«Մերձավոր Արևելք» և «Միջին Արևելք» աշխարհագրական ու աշխարհաքաղաքական եզրույթների տարբերությունները, սահմանումները
10.Տարածքային ու միջպետական կոնֆլիկտները ՄԱ-ում: ՄԱ-ի քաղաքական հիմնախնդիրները պետությունների ապագաղութացումից հետո:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Al Kaabir, H, Zionist Political Thought And Its Impact On The Arab Israeli Conflict In The
Stage Of Peace 1991-2013, Middle East University, 2013.
2. Ahmed Abdel Halim, ―Egypt's Security Concerns, in Phebe Marr, ed., Egypt at the Crossroads:
Domestic Stability and Regional Role‖, Washington, DC: NDU 1999, pp. 211-220.
3. Cizre, Ü., Europeanization and the Role and Attitude of the Turkish Military Toward Europe,
(2003), http://www.yale.edu/unsy/Cyprus_Conference_Cize.pdf.
4. Huntington S., The Solder and The State: Theory and Politics of Civil-Military Relations, NY,
Vintage Books, 1957.
5. Kamrava, M., Military Professionalization and Civil-Military Relations in the Middle East,
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2.Քաղաքական ընդդիմության
3.3 կրեդիտ
ինստիտուտը
5.դասախոսություն-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

4.2 ժամ/շաբ.
6.3-րդ` աշնանային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական ընդդիմության հասկացության և
բովանդակության հետ,
 Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն կունենան խորապես
ծանոթանալ և ուսումնասիրել քաղաքական ընդդիմությունը` որպես քաղաքական
ինստիտուտ,
 ծանոթանալ քաղաքական ընդդիմության տարատեսակներին,
առանձնահատկություններին, հետազոտության հարացույցներին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.գաղափար կազմելու քաղաքական ընդդիմության` որպես իշխանության այլընտրանքային
ուժի կարևորության և նրա` որպես քաղաքական և գաղափարախոսական պլյուրալիզմի
սուբյեկտի անհրաժեշտության մասին,
2.հասկանալու քաղաքական ընդդիմության` որպես իշխանության այլընտրանքային ուժի
կարևորությունը և նրա` որպես քաղաքական և գաղափարախոսական պլյուրալիզմի
սուբյեկտի անհրաժեշտությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.վերլուծելու իշխանության և ընդդիմության փոխհարաբերակցությունը, ինչպես նաև
քաղաքագիտության շրջանակներում կատարել որոշ կանխատեսումներ հնարավոր
զարգացնումների վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4.ինքնուրույն ուսումնասիրելու և հետազոտելու քաղաքական ընդդիմությունը որպես
քաղաքական գործընթացների կարևոր դերակատար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4.Ներկայացնել, բացատրել և քննարկել Առաջավոր Ասիայում, այդ թվում՝ Հարավային
Կովկասում և Միջին Արևելքում տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային ակտիվ
դերակատարների արտաքին, արտաքին տնտեսական և տարածաշրջանային
քաղաքականության հիմնատարրերն ու առանձնահատկությունները, այդ դերակատարների
փոխհարաբերություններըֈ
Բ3.Ստեղծել նախագծեր, վերաբերող ընտրական և այլ կոմպանիաների կազմակերպմանը,
ինչպես նաև ընդհանրապես քաղաքական կառավարմանը:
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Բ4.Անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ:
Գ3.Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի ընդհանուր նկարագրություն: <<Օպոզիտոլոգիան>> որպես քաղաքագիտական
հետազոտության նոր ուղղություն: Քաղաքական ընդդիմության պատմական ձևավորման
փուլերը: Քաղաքական ընդդիմության տեղը և դերը հասարակությունում: Քաղաքական
ընդդիմության հետազոտության հարացույցները: Քաղաքական ընդդիմության
տարատեսակները: Քաղաքական ընդդիմության դրսևորման ձևերը և
առանձնահատկությունները քաղաքական գործընթացներում: Քաղաքական ընդդիմությունը
քաղաքական մասնակցության համատեքստում: Իշխանության և ընդդիմության
փոխգործակցության վերլուծության մեթոդները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Мельвиль А. Мир политической науки (Текст): в 2 кн., МГИМО – Ун-т МИД РФ, М.,
Просвещение, 2004-2005.
2. Тимофеева Л. Позитивные социальные последствия конфликтов власти и оппозиции, М.,
Академия, 2006
3. Уэбстер Ф. Теории информационного общества, М., Аспект-пресс, 2004
4. Օրդուխանյան Է. Իշխանություն և ընդդիմություն – քաղաքական խոսույթի
վերլուծություն, Եր., Լիմուշ, 2010
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4. 2 ժամ/շաբ.
6.3-րդ` աշնանային կիսամյակ

2.Տեղեկատվական
3.3 կրեդիտ
անվտանգություն
5.դասախոսություն-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացինպատակն է`
 ուսանողներին ծանոթացնել տեղեկատվական անվտանգության համակարգի էությանը,
հասկացութային ապարատին, պատմությանը, ապահովման գործիքակազմին,
սպառնալիքներին ու վտանգներին, տեղ. Ապահովման մեթոդական հիմքերին,
մեխանիզմներին և մոդելներին:
 Դասընթացի շրջանակներում առավել մեծ ուշադրություն կդարձվի ինֆորմացիոն
պատերազմների ուսումնասիրման, վերլուծության վրա, կկենտրոնանք
տեղեկատվական պատերազմների հակադարձել ու ներքոպետական տեղեկատվական
քաղաքականության առանձնահատկությունների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



մբռնելու տեղեկատվական անվտանգության համակարգը, ստանալու է գիտելիք նրա
կառուցվածքային գործառնական նկարագրի, տիպերի, օբյեկտների և մոդելների մասին,
պատկերացում կկազմի պետության տեղեկատվական քաղաքականության վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կարողանալու կոնկրետ երկրի օրինակով վերլուծության ենթարկել տեղեկատվական
անվտանգության խնդիրներն ու դրան սպառնացող վտանգները,



գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


ձևավորելու ինֆորմացիոն հասարակության առանձնահատկությունների վերաբերյալ
պատկերացում և համապատասխանաբար ինֆորմացիոն պատերազմների դերի
մասին, որը բնորոշ է այդ հասարակություններին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Բ6. Միավորել, փաստարկել ու հիմնավորել ինքնուրույն և խմբային աշխատանքների և
քաղաքագիտական ուսումնասիրությունների ուղղություններն ու օբյեկտները
2. Գ1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
3. Գ2. Մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,
4. Գ4. Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ
2. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում
3. Սեմինար պարապմունքներ
4. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ինֆորմացիոն անվտանգության էությունը և տեսահայեցակարգային մեկնաբանության
հիմնահարցը:
 Ինֆորմացիոն անվտանգության խնդիրները և վտանգները:
 Ինֆորմացիոն պատերազմներ հասկացությունը և էությունը:
 Ինֆորմացիոն զենքը` որպես ինֆորմացիոն պատերազմ վարելու հիմնական միջոց:
 Պետության տեղեկատվական քաղաքականության առանձնահատկությունները
 Տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգերը և գլոբալ տեղեկատվական
անվտանգության ապահովման հիմնահարցը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях. / А.В.
Манойло. - М.: МИФИ, 2003
2. Бухарин С.Н., Цыганков В.В., Методы и технологии информационных войн, М., 2007.
3. Тавокин Е.П. Системные основы государственной информационной политики. Массовые
информационные процессы в современной России: Очерки / Отв. ред. А.В. Шевченко. М.:
Изд-во РАГС, 2002.
4. Федоров А.В. Информационная безопасность в мировом политическом процессе, М., 2006.
5. Цыганков В.В., Бухарин С.Н., Информационные войны в бизнесе и политике, М., 2007.
507

6. Экономическая и национальная безопасность, под ред. Олесникова Е.А., М., 2004.
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2. Տնտեսության արդի հիմնախնդիրները
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6.3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
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 վերջնարդյունքները.
Ա2.Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսագիտության կարևորագույն
սահմանումների, հասկացությունների, տնտեսական մեխանիզմների գործողության
առանձնահատկությունների իմացություն և որոշակի բնագավառում դրանք օգտագործելու
կարողություն, արտադրողի տնտեսական գործունեությանն ու սպառողի վարքին առնչվող
հիմնական հասկացությունների իմացություն, մասնագիտական առանձին ոլորտներում
տնտեսագիտական մտածողության ու տնտեսական որոշակի գործունեության
իրականացման ունակության ձևավորում:
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:
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
11. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
12. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
13. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
14. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
15. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
16. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
17. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
18. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
19. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
20. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման
խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և
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ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
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