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

1. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԾԱՎԱԼԸ
4. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան
ուսումնական բեռնվածությունն առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ,
որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը
համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ
(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը:
Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45
ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
5. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը` 120, 90 և 60 կրեդիտ:
6. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ) և 1 տարի (2 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային
պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ
եզրափակիչ քննություններ:
7. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն,
որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
8. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ), 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի
համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխա4

տանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
9. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի
պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգի»:
10. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է առավելագույնը 5 քննություն՝ բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ
քննությունների թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ
քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:
11. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20-միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական
թեզի պատրաստման և գնահատման կարգերի:

3. ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
12. ԵՊՀ կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի
գիտական

խորհրդի

որոշմամբ

և

ուսումնական

գծով

պրոռեկտորի

արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
13. Արտակարգ
և
ֆորսմաժորային
իրավիճակներում
(եղանակային
անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում,
տարերային աղետ և այլն) կրթության շարունակականությունն ապահովելու
համար ԵՊՀ-ում գործող բոլոր կրթական ծրագրերը ռեկտորի հրամանով
կարող են իրականացվել առցանց եղանակով:
14. Առցանց ուսուցման մասնակիցները (սովորողները, դասավանդողները) ունեն
նույն իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ առդեմ ուսուցման
դեպքում:
15. Առցանց և առդեմ եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը և կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնական և
համապատասխանեն դասընթացի պլանին:
16. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և
վերահսկողությունն
իրականացնում
են
ԵՊՀ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը
և
տեղեկատվական
վարչությունը:

համակարգերի

սպասարկման

և

զարգացման

17. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ դասընթացները պետք է հասանելի
լինեն Ուսուցման կառավարման համակարգում (այսուհետև՝ ՈւԿՀ):
18. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ ՈւԿՀ հարթակում յուրաքանչյուր
ուսանողի համար ստեղծվում է անհատական էջ, որտեղ նրան հասանելի են
5

տվյալ

կիսամյակի

ուսումնական

պլանով

նախատեսված

բոլոր

դասընթացները, դասընթացներին վերաբերող ուսումնամեթոդական նյութերը,
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
19. Կրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր ստորաբաժանումների (ֆակուլտետ,
ինստիտուտ, կենտրոն) պատասխանատուները յուրաքանչյուր ուսումնական
կիսամյակի մեկնարկից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ՈւԿՀ են մուտքագրում
դասընթացների անվանումները, դրանք դասավանդող դասախոսների և
ուսանողների տվյալները (անուն, ազգանուն, էլ. հասցե, լուսանկար և այլն):
20. ՈւԿՀ առցանց հարթակում դասընթացը վարողը վերահսկում է ուսանողների
մասնակցությունը, տրամադրում դասընթացի ծրագիրը և էլեկտրոնային ուսումնական
նյութերը,
խորհրդատվություններ:

ըստ

անհրաժեշտության

կազմակերպում

21. Ուսանողներին պաշտոնական միջոցներով (էլեկտրոնային փոստի կամ
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով) տրվում է տեխնիկական աջակցություն:
22. Առցանց
քննություններն
իրականացվում
համապատասխան հարթակում:

են

բացառապես

ՈւԿՀ

23. Առցանց դասերի, ընթացիկ գնահատումների և քննությունների ողջ ընթացքում
ուսանողի և դասախոսի տեսախցիկների միացված լինելը պարտադիր է:
4. ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
24. Բակալավրի

կրթական

ծրագրի

կամընտրական

դասընթացներ

են

նախատեսվում ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
25. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից
ուսանողն ընտրում է երկուսը:
26. Մասնագիտական կառուցամասում կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 5-7-րդ կիսամյակներում:
27. 6-7-րդ կիսամյակներում (հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 8-9-րդ) նախատեսվում
է

15

կրեդիտ

աշխատածավալով

«շարժունության

պատուհան»,

ինչը

հնարավորություն է տալիս ուսանողներին դասընթացների կազմն ընտրելու
ինչպես բակալավրի հարակից կրթական ծրագրերի դասընթացների, այնպես էլ
այլ բուհերի կողմից առաջարկվող դասընթացների ցանկից կրթական ծրագրի
ղեկավարի համաձայնությամբ:
28. Մագիստրոսի՝ 120 կամ 90 կրեդիտ աշխատածավալով կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, իսկ 60 կրեդիտի դեպքում՝ ընդհանուր դասընթացների
կրթամասում:
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29. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում,
և

արդյունքները

սահմանված

ժամկետում

ներկայացվում

են

Ուսումնամեթոդական վարչություն:
30. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: 90 ECTS կրեդիտատարությամբ
մագիստրոսի

կրթական

ծրագրի

կամընտրական

դասընթացներին

ուսանողների գրանցումը կատարվում է 1-ին կիսամյակում՝ մինչև նոյեմբերի
30-ը:
31. Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում:
32. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի
իրականացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն սահմանված նորմերով
նախատեսված բավարար թվով ուսանողներ:
5. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
33. Հետազոտական

աշխատանքը

նախատեսված

է

տվյալ

դասընթացի

շրջանակում հետազոտություն կատարելու և ներկայացնելու համար: Այն
նպատակ ունի խթանելու ուսանողի անհատական կամ խմբային հետազոտություն կատարելու ունակությունները և նպաստելու նրա մասնագիտական
հմտությունների զարգացմանը: Հետազոտական աշխատանքն իրականացվում
է դասընթացի տեսական կամ գործնական պարապմունքների համար
նախատեսված ժամերին և ենթադրում է դասավանդող դասախոսի խորհրդատվություն:
34. Հետազոտական աշխատանք պարունակող մասնագիտական դասընթացների
ցանկը սահմանում է ծրագրի ղեկավարը, ինչը հաստատում է
ստորաբաժանման

(ֆակուլտետ,

ինստիտուտ,

կենտրոն)

գիտական

խորհուրդը: Հաստատումից հետո այն ներառվում է համապատասխան
կրթական ծրագրի մասնագրում։ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական
ծրագրերում

այդ

դասընթացները

նվազագույնը

երկուսն

են,

իսկ

առավելագույնը` վեցը։
35. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասընթացներում:

Հետազոտական

աշխատանքը

մասնագիտական

ոլորտին

առնչվող, կիրառական կամ տեսական նշանակություն ունեցող և գործնական
խնդիրների լուծմանը միտված ինքնուրույն անհատական կամ խմբային
հետազոտություն է: Այն անմիջականորեն առնչվում է տվյալ մասնագիտական
դասընթացի առարկային և խնդիրներին:
36. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների
խմբի (առավելագույնը՝ 4 ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի
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ընդհանուր ղեկավարությամբ:
37. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական
ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված
տվյալները վերլուծվում են, և արվում է համապատասխան եզրակացություն1:
38. Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի
արդյունքը հաշվի է առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում՝ որպես երկու ընթացիկ քննություններից մեկի գնահատական, որը
սահմանվում է ըստ Աղյուսակ 1-ի կամ Աղյուսակ 2-ի։ Հետազոտական աշխատանքը

գնահատվում

է

ինչպես

անհատական,

այնպես

էլ

խմբային

աշխատանքների կատարման արդյունքում: Վերջինիս դեպքում գնահատումն
իրականացվում է դասախոսի կողմից ընտրված գնահատման մեթոդաբանությամբ2:
39. Հետազոտական աշխատանքի գնահատումը դասընթացը վարող դասախոսի
հայեցողությամբ կարող է իրականացվել այլ դասախոսների մասնակցությամբ:
40. Հետազոտական աշխատանքը գնահատելու համար ուսանողի կողմից այն
բանավոր ներկայացնելը պարտադիր է:
41. Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական
ծրագրում կարող են իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրում` սկսած 1-ին կիսամյակից։
42. Խմբային հետազոտական աշխատանք կատարելու դեպքում խմբերի կազմը
հաստատվում է դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետազոտական աշխատանքի թեմաները դասախոսի
կողմից հանձնարարվում են մինչև տվյալ կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը:
Հետազոտական աշխատանքը դասախոսին ներկայացվում է տպագիր կամ
էլեկտրոնային տարբերակով՝ դասախոսի հայեցողությամբ, նրա կողմից
սահմանված ժամկետում:
6. ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
6.1. Գնահատման համակարգի հիմնադրույթները
43. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի հիմնական նպատակներն են՝

1

Հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքի և բաղադրիչների մասին տե՛ս «ԵՊՀ բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական
աշխատանքի կատարման կարգի» 8-րդ կետը։
2
Դասընթացի հետազոտական բաղադրիչի գնահատման չափանիշների և համամասնության
մասին տե՛ս «ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական
դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգի» 11-րդ կետը։
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1. կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի
ինքնուրույն աշխատանքը,
2. ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության
շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
44. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
1. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների յուրացման գնահատում
կիսամյակի ընթացքում (2 ընթացիկ քննություն),
2. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) առանձին թեմաների ընթացիկ ստուգումներ
կիսամյակի ընթացքում,
3. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն առաջադրանքների կատարման և յուրացման ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ինքնուրույն աշխատանք),
4. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն և/կամ խմբային հետազոտական աշխատանքի3 կատարման գնահատում կիսամյակի ընթացքում (հետազոտական
աշխատանք, որը փոխարինում է ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին),
5. դասընթացին մասնակցության գնահատում (մասնակցություն)4,
6. ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար
սահմանված
գնահատում:

կրթական

վերջնադյունքների

ձեռքբերման

մակարդակի

45. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների
(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման
մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ
գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
1. եզրափակիչ գնահատումով,
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,
4. ստուգարքային:
46. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում
է 20-միավորանոց սանդղակը:
47. Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: Գնահատման
սանդղակը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 1.
Գնահատման արդյունարար
միավորը
3

4

Գնահատականը

Միայն այն դեպքում, եթե դասընթացը ներառում է հետազոտական բաղադրիչ:
Մասնակցության գնահատման սանդղակը ներկայացված է Աղյուսակ 5-ում:
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18-20

«Գերազանց»

14-17

«Լավ»

10-13

«Բավարար»
«Անբավարար»

0-9

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

Աղյուսակ 2.
Եզրափակիչ

գնահատումով

դասընթացի

գնահատման

բաղադրիչները

և

հատկացվող միավորները
Գնահատման

2 ընթացիկ

Ընթացիկ

Ինքնուրույն

Մասնակցու

Եզրափակիչ

բաղադրիչը

քննություն

ստուգում (ներ)

աշխատանք

թյուն

քննություն

Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը

30-40 %

0-30 %

0-30 %

0-15 %

35-45 %

6-8

0-6

0-6

0-3

7-9

Հատկացվող
առավելագույն
միավորը

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

Աղյուսակ 3.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և
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հատկացվող միավորները
Գնահատման
բաղադրիչը
Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը
Հատկացվող
առավելագույն
միավորը

2 ընթացիկ
քննություն

Ընթացիկ
ստուգում (ներ)

Ինքնուրույն
աշխատանք

Մասնացություն

35-45 %

0-40 %

0-40 %

0-15 %

7-9

0-8

0-8

0-3

53. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթացները:
54. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր
բաղադրիչ է եզրափակիչ քննությունը, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող դասախոսը:

Աղյուսակ 4.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող միավորները
Գնահատման
բաղադրիչը

Ընթացիկ ստուգում(ներ)

Ինքնուրույն
աշխատանք

Մասնակցություն

Եզրափակիչ
քննություն

Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը

0-40 %

0-40 %

0-15 %

35-45 %

Հատկացվող
առավելագույն
միավորը

0-8

0-8

0-3

7-9

55. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը առանձին բաղադրիչներից (2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) ստացված միավորների գումարն է:

Աղյուսակ 5.
Դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատման սանդղակ
Մասնակցության
տոկոսը (%)
91-100 %
81-90 %
71-80 %
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Հատկացվող
միավորը
3
2
1

 70 %

0

56. Լաբորատոր աշխատանք ներառող դասընթացի ընթացիկ քննություններին ուսանողի
մասնակցությունը

թույլատրվում

է

նախորդող

ժամանակահատվածում

նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 70 % կատարողականի
(փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի
թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննություններին, իսկ քննական տեղեկագրում
նշանակվում է «0» միավոր։
57. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե
կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
58. Կիսամյակում

եզրափակիչ

գնահատումով

դասընթացների

թիվը

չի

կարող

գերազանցել հինգը:
59. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես
նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:

6.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
60. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես
նաև գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։
61. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է ուսումնական գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է Ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
62. Ընթացիկ քննություններն իրականացվում են առկա ուսուցման համակարգում՝
ուսումնառության կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման
համակարգում՝ 6-7-րդ և 11-12-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
63. Եզրափակիչ քննություններն առկա ուսուցման համակարգում անցկացվում են կիսամյակային

քննաշրջաններում`

18-20-րդ

շաբաթներում,

իսկ

հեռակա

ուսուցման

համակարգում՝ 13-16-րդ շաբաթներում:
64. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սքանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության
տեղեկագիրը դասախոսը սքանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ
քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
65. Ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների, ինքնուրույն աշխատանքի, ստուգարքների և եզրափակիչ քննությունների գնահատական(ներ)ը հրապարակելու օրը
ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպ12

քում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին,
անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև ֆակուլտետի դեկանին: Առցանց եղանակով
իրականացվող քննության դեպքում գրավոր դիմումն ուղարկվում է էլեկտրոնային
փոստով:
66. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված
նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է հետևեն քննական տետրում
ներկայացված պահանջներին։
67. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»ի): Եթե եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունների և
մյուս բաղադրիչների գնահատումից հետո ուսանողի արդյունարար միավորը 10 կամ
բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը,
հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալու, և այդ դեպքում տեղեկագրի
համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է
ուսանողի 10 կամ բարձր միավորը:
68. Տեղեկագրերը սքանավորելուց անմիջապես հետո ուսանողի գնահատականը ուղարկվում է նրա համալսարանական էլեկտրոնային փոստին, որը համարվում է պաշտոնական տեղեկացում: Ուսանողը պարտավոր է ամեն օր ստուգել համալսարանական
իր էլեկտրոնային փոստը: Որևէ անճշտություն նկատելու դեպքում ուսանողը կարող է
գրավոր բողոքարկել` դիմելով ֆակուլտետի դեկանին, բայց ոչ ուշ, քան
գնահատականի մասին պաշտոնական տեղեկացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային
օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում ուսանողի դիմումին ընթացք չի տրվում, և գնահատականը մնում է անփոփոխ: Եթե ուսանողը վատառողջ է, ապա դիմումը սահմանված ժամկետում նրա փոխարեն կարող է ներկայացնել լիազորված անձը:
69. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ:

6.4. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
70. Ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն
ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ամբողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու
նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր,
որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են նրա ուսումնասիրած
դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած
արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և
կրթական ձեռքբերումների որակը։ Տեղեկագիրը հասանելի է ՈւԿՀ-ում:
71. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու
համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադի13

մությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները`
 գումարային կրեդիտներ,
 գնահատված կրեդիտներ,
 վարկանիշային միավորներ,
 միջին որակական գնահատական։
72. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի կուտակած կրեդիտների գումարն է։
73. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է
թվային միավորներով.
¶Î 

 Îñ»¹Çï

:

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

¶ ³ñ¹

,

որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն
է:
75. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված
կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶ 

76.

ìØ
¶Î

։

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

7. ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄԸ
77.

Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (10 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին
տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։

78.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձնում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քնննությունից: Դասընթացի գնահատման
արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ
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քննությունը` վերջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի ձեռքբերման
79.

հնարավորությամբ:
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի ընթացիկ քննություններին չներկայացած ուսանողը կարող է դրանք հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջա-

80.

նում:
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական
նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ քննություններին մասնակցում է առանձին-առանձին (իր
ցանկությամբ՝ մեկին կամ երկուսին)՝ ընթացիկ քննությունների համար սահմանված
առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:

81.

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձնում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քնննությունից:
Դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը
չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված առավե-

82.

լագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման և առանց ընթացիկ
քննությունների գնահատման դասընթացների համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0 միավոր ստացած ուսանողը զրկվում է դրական արդյունարար գնահատական ստանալու հնարավորությունից, իսկ տվյալ դասընթացը

83.

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

84.

Ստուգարքային դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն
հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:

85.

Ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույցը հաստատում է ԵՊՀ ռեկտորը: Ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է
միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։

86.

Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 10 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում
նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը:

87.

Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման համակարգին:

88.

Կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո եթե առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը,
ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ ՀՀ ՊՆ կամ այլ
ուժային կառույցների պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է առարկայական

5

Տե՛ս Մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտքերի վերահանձնման ընթացակարգը:
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պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը՝ վճարովի
89.

հիմունքներով վերահանձնելով դասընթացները ևս 2 անգամ:
Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական
անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռացման
վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:

90.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը թույլատրված, բայց չներկայացած
կամ «անբավարար» գնահատված ուսանողը կարող է պաշտպանել ավարտական
աշխատանքը (նույն՝ նախկինում հաստատված կամ նոր հաստատված թեմայով)
հաջորդ ուսումնական տարիներին:

91.

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականը ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման
կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման

92.

կարգի պահանջների:
Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված
ուսանողը վերականգնումից հետո կարող է շարունակել նախկինում հաստատված
թեմայով մագիստրոսական թեզը:

8. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
93. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի
բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում
ստացած

գիտելիքների

գործնական

կիրառության

հմտությունների

զարգացմանը:
94. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ
պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝
ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և
այլն) և մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում
ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:
95. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ
կուրսերի ուսանողների համար, և պրակտիկայի նպատակն է ամրապնդել ու
խորացնել ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
96. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ
մասնագիտական հմտությունները:
97. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են
համապատասխան կրթական ծրագրով:
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98. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է Ուսումնամեթոդական
վարչության կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն,
համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող
ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ,
պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:

կենտրոն)

պրակտիկայի

99. Որոշ հանգամանքներում (արատակարգ դրություն, ռազմական դրություն,
համաճարակ և այլն) ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության,
կարող է կազմակերպվել առցանց եղանակով:
100. Բակալավրիատում
արձանագրվում

է

մասնագիտական
ուսանողի

պրակտիկայի

օրագրում:

ամբողջ

Պրակտիկայի

ընթացքն

ավարտին

այն

իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում
ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:
101. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական
պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան
տեղեկանք:
102. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը
«Ստուգված» նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային
և կատարել է առաջադրանքները:
9. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ
103. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և
վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի
գործառույթներ:
104. Կրթական ծրագրի ղեկավարին ընտրում և հաստատում է ստորաբաժանման
(ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը, և հրամանագրում
է ռեկտորը:
105. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման
հայտ, որով հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման
անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը:
106. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ
ձևակերպում

է

ծրագրի

նպատակներն

ու

վերջնարդյունքները՝

որակավորումների ազգային և ոլորտային (առկայության դեպքում) շրջանակների և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
107. Կրթական

ծրագրի

ժամանակակից

ղեկավարը

պետք

մեթոդներին,

է

ծանոթ

լինի

համապատասխան

փաստաթղթերին:
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գնահատման
օրենսդրական

108. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային
փաթեթի

մշակման

գործընթացը,

որին

մասնակից

է

դարձնում

նաև

գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների:
109. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն
ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
110. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ,
կենտրոն) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
111. Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ունենա գիտական աստիճան և կոչում:
112. Կրթական ծրագիրն իրականացնող դասախոսական կազմը համաձայնեցվում
է կրթական ծրագրի ղեկավարի հետ:
113. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:
114. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և
հատկապես ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ
բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգ, ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կարգ, ԵՊՀ ներքին կարգապահական
կանոններ և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին
և այլն:
115. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուղղորդում է ուսանողներին կամընտրական և
հարակից դասընթացների ընտրության հարցում:
116. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը լսում և գնահատում է կրթական ծրագրերի ղեկավարների հաշվետվությունները:
10. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔԸ
117. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
118. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող
կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
1. առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը,
2. կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը,
մուտքի շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթա18

կան վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները,
ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները
և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
3. կրթական ծրագրի առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի
անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին
հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական
վերջնարդյունքները`

արտահայտված

կրթական

մասնագիտական

և

ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով ու հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

11. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ
119. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում
պահվող հիմնական փաստաթղթերի փաթեթն է:
120. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի.
- ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրած ընդունելության դիմում-հայտը,
- ավարտական փաստաթղթի բնօրինակը (ատեստատ կամ դիպլոմն իր
միջուկով), 3x4 չափսի մեկ լուսանկար, անձնագրի կամ նույնականացման
քարտի պատճենը, ընդունելության գրավոր քննության գնահատականը
հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակը և արտոնությամբ ընդունվելու դեպքում
այդ
արտոնությունը
հավաստող
համապատասխան
փաստաթղթերի
պատճենները: Այս փաստաթղթերը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է դեկանատ` դասերը փաստացի սկսվելուց հետո առաջին շաբաթվա
ընթացքում,
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու
ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
121. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի.
1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրված դիմում-հայտը, 3x4 չափսի մեկ
լուսանկար, բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի
դիպլոմի և դրա հավելվածի, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի,
զինվորական գրքույկի (առկայության դեպքում) պատճենները,
2. համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,
3. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու
ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
122. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ,
ներառյալ շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
19

123. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից լրամշակվում են
ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները: Ուսանողի
քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո, իսկ ուսումնական էլեկտրոնային
քարտը ուստարին ավարտվելուց հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

12. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
124. Սույն կարգը ուժի մեջ է մտնում 2022 թ. սեպտեմբերի 1-ից և տարածվում է 2022/2023
ուստարում և դրանից հետո ԵՊՀ ընդունված ուսանողների վրա:
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Պատմության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում`
հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Պատմություն»
2. «Արվեստաբանություն»
3. «Մշակութաբանություն»
4. «Կովկասագիտություն»
5. «Հնագիտություն եվ ազգագրություն»

«ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
«Պատմություն» 022201.00.6

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը
2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Պատմության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա, հեռակա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը առկա ուսուցման համակարգում կատարվում է համաձայն «ՀՀ
պետական

և

ոչ

պետական

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատություններ

ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի», ՀՀ կառավարության որոշում
( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
Ընդունելությունը հեռակա ուսուցման համակարգում կատարվում է համաձայն «ՀՀ
պետական

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների

հեռակա

ուսուցման

ընդունելության կանոնների» (ՀՀ ԿԳՆ նախարարի N 753-Ն հրաման, վերահաստատվում է
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ամեն տարի)։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


Պատրաստել «Պատմություն» մասնագիտությամբ հիմնարար գիտելիքներ, տեսական
բարձր

պատրաստվածություն,

գիտահետազոտական

աշխատանք

կատարելու

կարողություն և հմտություններ ունեցող մասնագետներ,


Ուսանողի մեջ ձևավորել վարչական և հասարակական-քաղաքական գործունեության
համար անհրաժեշտ որակներ:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. նկարագրելու Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները:
2. ընդհանուր

գծերով

լուսաբանելու

ու

պարզաբանելու

համաշխարհային

և

տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում
նաև թվարկելու և բնութագրելու դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները, ըստ
անհրաժեշտության կարող է ամփոփել կամ համառոտել ու վերարտադրել դրանք։
3. ընդհանուր գծերով ներկայացնելու պատմական մի շարք գիտությունների՝
հնագիտության, ազգագրության նպատակը, խնդիրները, մեթոդները, լուսաբանելու
նախնադարյան հասարակության, Հայաստանի հնագիտության ու ազգագրության
պատմության հարցերը:
4. թվարկելու, դասակարգելու և բնութագրելու հայոց պատմության հիմնական
սկզբնաղբյուրները, ընդհանուր գծերով ներկայացնելու հայ պատմագիտության,
պատմագիտական մտքի էվոլյուցիան:
5. թվարկելու և պարզաբանելու ընդհանուր տրամաբանության ու

ազգային և

համաշխարհային պատմագիտական հայեցակարգերը, պատմական գործընթացների
հիմնարար և ժամանակակից հասկացությունները, տեսություններն ու մեթոդները։
6. ուրվագծելու հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության
հիմնախնդիրները,

ինչպես

նաև

ներկայացնելու

արխիվային

գործի,

թանգարանագիտության պատմության և տեսության խնդիրները:
7. նկարագրել, դասակարգել, բնութագրել պատմության տարբեր շրջափուլերում ի
հայտ

եկած

սոցիալական,

իրավական,

քաղաքական,

տնտեսական գործոնները
8. Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
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բնապահպանական,

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. մեկնաբանելու հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
2. հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում կռահելու միտումները և
տալու ճշմարտացի պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ:
3. պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով
ռեֆերատներ, զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր՝
պահպանելով մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
4. հավաքագրել,
մշակել
և
մեկնաբանել
մասնագիտությանը
վերաբերող
համապատասխան սկզբնաղբյուրներ (հնագիտական և ազգագրական նյութեր,
բանավոր պատմություն, քարտեզներ, ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ և այլն), ինչպես նաև
քանակական և որակակակն տվյալներ՝ պատմական գործընթացների անհրաժեշտ
վերլուծություններ իրականացնելու, մեկնաբանելու և դրանք հիմնավորելու համար,
ազատորեն կողմնորոշվելու արխիվներում, Մատենադարանում՝ պատվիրելով ու
աշխատելով արխիվային փաստաթղթերի և ձեռագրերի հետ:
5. ընթերցելու, մեկնաբանելու ու թարգմանելու գրաբարով գրված տեքստեր:
6. արժևորելու, գնահատականներ հնչեցնելու հայ և համաշխարհային արվեստի ու
մշակույթի պատմության և տեսության խնդիրների վերաբերյալ
7.

կիրառել պատմության ոլորտի հիմնարար սկզբունքները հետազոտական
նախագծերի կազմման, մշակման և գնահատման պահանջներին համապատասխան՝
գտնելով և օգտագործելով անհրաժեշտ տեղեկատվության սկզբնաղբյուրներ

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
2.
3.
4.
5.

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվելու, ձևակերպելու ու ներկայացնելու
բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք:
օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք,
կողմնորոշվելու արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում
ցուցաբերելու առաջին բուժօգնություն:
մասնագիտական ոլորտի խնդիրները բացահայտելիս և լուծումներ առաջադրելիս
ցուցաբերել ստեղծագործական մոտեցում, ինչպես նաև նոր իրավիճակներին
համապատասխան որոշումներ կայացնելու և սովորելու կարողություն։

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
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12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում են անցկացնել ստուգարքներ,
ընթացիկ ստուգումներ և քննություններ, եզրափակիչ քննություններ։ Ստուգարքները,
ամփոփիչ և եզրափակիչ քննությունները անցկացվելու են բանավոր հարցման միջոցով:
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների երկու ընթացիկ քննությունները, առանց
եզրափակիչ գնահատման դասընթացների ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում են
գրավորների հիման վրա: Հետազոտական բաղադրիչ ունեցող առարկաների ընթացիկ
քննություններից մեկին ուսանողները ներկայացնում են հետազոտական աշխատանքներ։
Ծրագրի ավարտին ուսանողները պաշտպանության են ներկայացնում ավարտական
աշխատանք։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Պատմություն» բակալավրի կրթական ծրագիրը նախատեսված չէ բավարարելու
տեղական կամ միջազգային գործատուների կոնկրետ պատվերներ:
Առաջարկվող ծրագրի շրջանավարտները
դպրոցներում և միջին մասնագիտական

կարող են աշխատանքի անցնել ՀՀ
ուսումնական հաստատություններում,

Հայաստանի ազգային արխիվում, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտում,
հետազոտական այլ ինստիտուտներում, տուրիստական գործակալություններում ու
թանգարաններում, ինչպես նաև պետական կառավարման տարբեր օղակներում (ՀՀ ԱԺ,
Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակ, ԿԳՄՍ, Պաշտպանության, նախարարություններ,
ԱԱԾ,
Հաշվեքննիչ
պալատ,
մարզպետարաններ,
քաղաքապետարաններ,
համայնքապետարաններ) և այլն:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Կրթական

ծրագրով

սահմանված

վերջնարդյունքների

ձեռքբերումը

դյուրացնելու

նպատակով ուսանողներին կտրամադրվեն տպագիր և էլեկտրոնային նյութեր, ֆակուլտետի
համապատասխան տեխնիկայով հագեցած լսարաններում կցուցադրվեն տեսաձայնային
նյութեր ու ֆիլմեր:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
«Պատմություն» բակալավրի ծրագիրը մշակելիս որպես գլխավոր կողմնորոշիչ ու
չափանիշ է ընդունվել հայերի ազգային-պետական արժեքների, շահերի դիտանկյունից,
աշխարհի
պատմագիտության
ժամանակակից
տեսական,
մեթոդաբանական
ձեռքբերումների և հայ պատմագիտության ավանդույթների ու ժառանգության հիման վրա,
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դրանց

համադրությամբ

պատրաստման
«Պատմություն»

ուրույն

Հայաստանի
դարբնոցի

բակալավրի

ծրագիրը

Հանրապետությունում

պահպանման
մշակելիս

և

պատմագետների

զարգացման

որոշակիորեն

ապահովումը:

հաշվի

են

առնվել

օտարերկրյա (Մեծ Բրիտանիա, ՌԴ) բուհերի համանման ծրագրեր։
Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ որակավորումների
ազգային շրջանակի 6-րդ աստիճանի համար ներկայացված բնութագրիչները, ՀՀ ԿԳՄՍՆ
կողմից բակալավրի որակավորման համար հաստատված որակավորումների ոլորտային
շրջանակների «Պատմություն» բակալավրի որակավորման նկարագրիչը, ԵՊՀ որակի
ապահովման կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման
ղեկավար ձեռնարկ»-ը, «Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների
լրացման ուղեցույց»-ը, «Արդյունահեն դասընթացների և կրթական ծրագրերի մշակում,
դասախոսի ձեռնարկ»-ը (հեղ.՝ Ա. Բուդաղյան, Ա. Գրիգորյան) և այլ նյութեր:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական կարողություններ
Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, նպատակների և խնդիրների հստակ
գիտակցման ու պարզաբանման կարողություն
 Ուսանողների ակտիվության խրախուսման և մոտիվացնելու կարողություն
 Ընդհանուր նպատակ սահմանելու և դրա իրականացման ուղղությամբ ջանքերը
համատեղելու հմտություն
Հետազոտական
 Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու կարողություն
 Ոսանողներին վերլուծական հմտությունները զարգացնելու, փաստերն ու
իրողությունները ընդհանրացնելու, երևույթները համակողմանիորեն
գնահատելու, տեսական եզրակացություններ կատարելու կարողությունների
ներդրման ձգտման առկայություն
 Ինտերդիսցիպլինար և համալիր հետազոտությունների մեթոդաբանության
իմացություն և իրականացման հմտություն
 Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման ուսումնասիրության
մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման հմտություն
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Հաղորդակցման
 Բակալավրիատի ուսանողներին որպես ապագա մասնագետ դիտարկելու և ազատ
ստեղծագործական մթնոլորտ ստեղծելու հմտություն

ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel,
Power-Point) հմտություններ,
Մասնագիտական կարողություններ
 պատմության հիմնախնդիրների, տարածաշրջանային գործընթացների,
համաշխարհային քաղաքական, տնտեսական, էթնոմշակութային պատմության,
նյութական և հոգևոր մշակութային ժառանգության ուսումնասիրության
ժամանակակից եղանակների իմացություն


տարածաշրջանում հայկական ներկայության փաստերի ու իրողությունների
իմացության, տարածաշրջանում հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի
բերած ավանդի բացահայտման կարողություն

Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան





գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում
Մանկավարժական փորձ
խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը
վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների
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«ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 նկարագրելու Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը
և համաշխարհային ու տարածաշրջանային ընդհանուր
պատմական գործընթացների համատեքստում ներկայացնելու

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
մեկնաբանելու հայոց և համաշխարհային պատմության
տարբեր
պատմափուլերին
վերաբերող
գիտական
ու
քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:

հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները:
Ա2

ընդհանուր
գծերով
համաշխարհային
և

լուսաբանելու
ու
պարզաբանելու Բ2
տարածաշրջանային
պատմության

առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև թվարկելու
և բնութագրելու դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները, ըստ
անհրաժեշտության կարող է ամփոփել կամ համառոտել ու

հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում
կռահելու միտումները և տալու ճշմարտացի պարզաբանումներ
ու մեկնաբանություններ:

վերարտադրել դրանք։
Ա3

ընդհանուր գծերով ներկայացնելու պատմական մի շարք Բ3
գիտությունների՝ հնագիտության, ազգագրության նպատակը,
խնդիրները,
մեթոդները,
լուսաբանելու
նախնադարյան
հասարակության,

Հայաստանի

հնագիտության

ու

պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական
թեմաներով
ռեֆերատներ,
զեկուցումներ,
ավարտական
աշխատանքներ,
վարելու
բանավեճեր՝
պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:

ազգագրության պատմության հարցերը:
Ա4

թվարկելու,

դասակարգելու

պատմության հիմնական
գծերով
ներկայացնելու

և

բնութագրելու

հայոց Բ4

սկզբնաղբյուրները, ընդհանուր
հայ
պատմագիտության,

պատմագիտական մտքի էվոլյուցիան:

հավաքագրել, մշակել և մեկնաբանել մասնագիտությանը
վերաբերող
համապատասխան
սկզբնաղբյուրներ
(հնագիտական
և
ազգագրական
նյութեր,
բանավոր
պատմություն, քարտեզներ, ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ,
հաշվետվություններ և այլն), ինչպես նաև քանակական և
որակակակն
տվյալներ՝
պատմական
գործընթացների

անհրաժեշտ վերլուծություններ իրականացնելու, մեկնաբանելու
և դրանք հիմնավորելու համար, ազատորեն կողմնորոշվելու
արխիվներում,
Մատենադարանում՝
պատվիրելով
ու
աշխատելով արխիվային փաստաթղթերի և ձեռագրերի հետ:
Ա5

թվարկելու և պարզաբանելու ընդհանուր տրամաբանության ու
ազգային
և
համաշխարհային
պատմագիտական

Բ5

ընթերցելու, մեկնաբանելու ու թարգմանելու գրաբարով գրված
տեքստեր:

Բ6

արժևորելու,
գնահատականներ
հնչեցնելու
հայ
և
համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության և
տեսության խնդիրների վերաբերյալ

Բ7

կիրառել պատմության ոլորտի հիմնարար սկզբունքները

հայեցակարգերը, պատմական գործընթացների հիմնարար և
ժամանակակից

հասկացությունները,

տեսություններն

ու

մեթոդները։
Ա6

ուրվագծելու հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի
պատմության հիմնախնդիրները, ինչպես նաև ներկայացնելու
արխիվային գործի, թանգարանագիտության պատմության և
տեսության խնդիրները:

Ա7

նկարագրել, դասակարգել, բնութագրել պատմության տարբեր
շրջափուլերում ի հայտ եկած սոցիալական, իրավական,

հետազոտական նախագծերի կազմման, մշակման և

քաղաքական, բնապահպանական, տնտեսական գործոնները

գնահատման պահանջներին համապատասխան՝ գտնելով և
օգտագործելով անհրաժեշտ տեղեկատվության
սկզբնաղբյուրներ

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվել
տեղեկատվության
տարատեսակ

աղբյուրներից

Գ4

կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և
անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելու առաջին
բուժօգնություն

Գ5

մասնագիտական ոլորտի խնդիրները բացահայտելիս և
լուծումներ առաջադրելիս ցուցաբերել ստեղծագործական

(համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական աշխատանքներ և այլն)
Գ2

մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու
ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք
29

մոտեցում, ինչպես նաև նոր իրավիճակներին
համապատասխան որոշումներ կայացնելու և սովորելու
կարողություն։
Գ3

օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և
պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝ կատարել
վերլուծական, հետազոտական աշխատանք
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Անգլերեն -1
Անգլերեն -2
Գերմաներեն-1
Գերմաներեն-2
Ֆրանսերեն-1
Ֆրանսերեն-2
Չինարեն-1
Չինարեն-2
Թյուրքերեն-1
Թյուրքերեն-2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Կամընտրական դասընթացներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7 Բ1

1401/Բ01
1401/Բ05
1602/Բ11
1602/Բ13
1604/Բ11
1604/Բ13
1608/Բ11
1608/Բ13
1205/Բ11

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7 Գ1

Х
Х

Գ3

Գ5

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

0001/Բ7/8/10

1001/Բ14
1901/Բ14
1005/Բ14
1202/Բ14

Գ4

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

1205/Բ13
1803/Բ11
1803/Բ13
1703/Բ02
1703/Բ06
0002/Բ12
0708/Բ03
1302/Բ09

Գ2

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
ՄԱՍՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հին Արևելքի պատմություն
Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն
Հայոց պատմություն -1
Նախնադարյան հասարակության պատմություն
Ռուսաստանի պատմություն-1
Հին Հունաստանի և Հռոմի պատմություն
Հայոց պատմություն-2
Ազգագրության հիմունքներ
Ռուսաստանի պատմություն-2
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Միջին դարերի պատմություն-1
Հայոց պատմություն-3
Գրաբար-1
Հնագիտության հիմունքներ և Հայաստանի
հնագիտություն

1107/Բ14
2101/Բ14
1302/Բ14
2203/Բ14
1301/Բ14
1307/Բ14
0708/Բ14
2301/Բ14

1102/Բ15
1106/Բ16
1106/Բ17
1104/Բ18
1101/Բ19
1102/Բ20
1106/Բ21
1104/Բ22
1101/Բ23
1101/Բ24
1102/Բ25
1106/Բ26
1402/Բ27
1104/Բ28

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
32

Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х

՛՛ՀԲ՛՛Միջին դարերի պատմություն-2
Ռուսաստանի պատմություն-3
Հայոց պատմություն -4
Հայ ազգագրություն
Գրաբար-2
՛՛ՀԲ՛՛Պատմագիտության տեսություն և
մեթոդաբանություն
Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն
Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմություն

1102/Բ29
1101/Բ30
1106/Բ31
1104/Բ32
1402/Բ33
1101/Բ34
1106/Բ35
1101/Բ36

Х

Х

ԽՍՀՄ-ի և Ռուսաստանի հետխորհրդային
շրջանի պատմություն
Հայոց պատմություն-5
Նոր պատմություն
՛՛ՀԲ՛՛Հայոց պատմության պատմագրություն

1101/Բ37

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Իրանի և Թուրքիայի պատմություն
Հայոց պատմություն-6
Նորագույն պատմություն
Ամերիկայի պատմություն
Թանգարանագիտություն և արխիվագիտություն
Համաշխարհային պատմության
աղբյուրագիտություն և պատմագրություն
Համաշխարհային
պատմության
արդի
տեսություններ
Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության
պատմություն

1101/Բ41
1106/Բ42
1102/Բ43
1102/Բ44
1106/Բ45
1102/Բ46

1106/Բ38
1102/Բ39
1106/Բ40

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

1102/Բ47
1106/Բ48

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Կամընտրական դասընթացներ
Աշխարհաքաղաքականություն
Հայ քաղաքական կուսակցությունների
պատմություն
Կառավարման համակարգերը համաշխարհային
պատմության մեջ
Կովկասի տարածաշրջանի էթնոքաղաքական
պատմություն
Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի
քաղաքակրթություն, Այսրկովկասի
հնագիտություն
Դեմոկրատիայի պատմություն
Հայ ռազմարվեստի պատմություն
Տարածաշրջանային երկրների
պատմաքաղաքական զարգացումները
հետխորհրդային շրջանում
Հռոմեական ժառանգությունը և եվրոպական
հանրույթը
Անցումային շրջանի ազգաբանություն
Հայաստանի և հարակից երկրների քաղաքական
համակարգեր
Սփյուռքագիտության հիմունքներ
Կրթական այլ մոդուլներ
Ուսումնական պրակտիկա
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք

1101/Բ49
1106/Բ49

Х
Х

1102/Բ49
1104/Բ49

Х

Х
Х

1104/Բ50

1102/Բ50
1106/Բ50
1101/Բ50

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

1102/Բ51

Х

1104/Բ51
1102/Բ51
1106/Բ51

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х

1104/Բ52
1106/Բ54
0000/Բ53

34

Х
Х

ՀԱՐԱԿԻՑ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ ԸՆՏՐՎՈՂ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Հարակից առարկա -1
Հարակից առարկա-2
Հարակից առարկա-3
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Պատմության ֆակուլտետ
«ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1401/Բ01

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 1

շաբաթական 2 ժամ

գործ. -30 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
5. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
6. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
36

 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1401/Բ05

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

շաբաթական 2 ժամ

գործնական -2 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

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

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
2. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ, զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի
կանոնները,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը
գնահատվում է 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:
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Շաբաթական 4 ժամ

Անգլերեն-1

4 ECTS կրեդիտ

գործ. – 60 ժամ
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1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում,



մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,



հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների



ներմուծում և ուսուցում,



մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,

բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,

գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
39

1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011
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Անգլերեն-2

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,



հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,



մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,



մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
40

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
վերլուծություն
3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի
համադրում և շարադրում
5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի
օգտագործմամբ:
41

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005
2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students” Yerevan 2002
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011
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Գերմաներեն-1

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ.-60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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



ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,

2.

պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,

3.

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

5.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

6.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
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գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական
համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի
հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի
համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի
ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը
նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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Գերմաներեն-2

4 ECTS կրեդիտ
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շաբաթական 4 ժամ

գործ.- 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,



ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,



ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
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2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների
հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական
գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի
ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14 Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

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.

1608/Բ11

Ֆրանսերեն - 1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
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հմտություններ


ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ



ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները,
2. տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
3. սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

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

գ. փոխանցելի կարողություններ
7. թարգմանելու հմտություններ,
8. բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք,
 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք,
 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
 Présentations et usages
 La famille – les âges de la vie
 Le temps qui passe
 Le physique – l’apparence
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 Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
a. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
b. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
c. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale,
2009.
d. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.

1608/Բ13

Ֆրանսերեն – 2

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները



Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
2. տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային
բառաշերտերը
3. բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ
5. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
6. բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

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


La technologie



La communication



L’argent- la banque



Le caractère et la personnalité

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

1705/Բ02

Ռուսերեն- 1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը



զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները
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4 ECTS կրեդիտ



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
1. ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
2. կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
3. մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
4. տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
5. գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
7. կրճատել/ընդլայնել տեքստը
8. պատասխանել հարցերին
9. ազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
11. տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
12. թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
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4. բանավոր ներկայացում
5. հարց և պատասխան
6. ստուգողական աշխատանք
7. ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաչադրանք
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.

1705/Բ06

Ռուսերեն – 2

4 ժամ/շաբ.

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ

4.

տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը

5.

կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք

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

օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները

7.

օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
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 առաչադրանք
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:
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Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
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.
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Չինարեն 1-2

4 ժամ/շաբ.
առաջին և երկրորդ կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝



4
կրեդիտ
60 գործնական պարապմունքներ
ստուգարք

Ուսանողի մոտ չինարենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը:
Չինարենի գործնական տիրապետումը` առօրյա հաղորդակցման եզրերում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. հիմնական գիտելիք և իմացություն
 Ուսանողը կյուրացնի չինարենի հնչյունական, գրային և քերականական

համեմատաբար պարզ հասկացությունների հիմնական օրինաչափությունները:
 Կհասկանա չինարենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ

հիմնական օրինաչափությունները:
բ. գործնական կարողություններ
 կտիրապետի 150-200 հերոգլիֆի` դրանք օգտագործելով տարբեր թեմաներով

թարգմանութ- յունների ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը):
 Կկարողանա գրել համառոտ նկարագրական տեքստեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Կկարողանա հասկանալ հաճախ օգտագործվող արտահայտություններ, որոնք թույլ
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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.


Վերարտադրել չինարեն տեքստերի հիմնական գաղափարները ու արտացոլել
սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ չինարենով:



Ձևակերպել պարզ տեքստերը և ներկայացնել թարգմանություններ:



Գործնականում իրականացնել պարզ տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով համապատասխան գիտելիքներից
օգտվելու կարողություն:



Հայերենով և չինարենով ճիշտ 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.
Տեղեկա
տվությա
ն
ընդունմա
ն
ուղիները
Լսողակա
ն

Ուսուցման միջոց հասկացությունը
Ուսուցմա
ն նյութը

Չինարենը
բանավոր
ձևով

Ուսուցմա
ն միջոցը

Տեխնիկակա

Համակարգի
չ, DVD և
VCD
Համակարգե
ր

Համակարգիչ,
DVD և VCD
համակարգեր,
դիկտոֆոն և
այլն
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նսարքը

Տեսողա
- կան

Չինարենը
գրավոր
խոսքի ձևով

Լսատեսո
Բանավոր
- ղական խոսքի միջոցով
առարկաների
խոսքային
իրադրությունների
նկարագրությո
ւն

-

-

Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույ
ց,
արբանյակայի
ն ալեհավաք
Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույ
ց, DVD և VCD
համակարգեր


11. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.


ստուգարք
Ստուգման մեթոդը՝ գրավոր, բանավոր և լսողական հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝
բանավոր և երրորդը՝ լսողական :
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.




Քերականություն
Գրավոր խոսք
Բանավոր խոսք
Լսողական հմտություններ
13. Հիմնական գրականության ցանկ.
 刘珣著，《新实用汉语课本》1学生书, 北京语言大学出版社，2006年
 刘珣著，《新实用汉语课本》1练习册, 北京语言大学出版社，2006年
 姜丽萍著，《HSK标准教程》1学生书， 北京语言大学出版社，2015年
姜丽萍著，《HSK标准教程》1练习册， 北京语言大学出版社，2015年
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Թյուրքերեն- 1

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն


ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը
8. սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ
10. թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ հմտություններ
պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական գործունեություն:

Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1803/Բ13

Թյուրքերեն- 2

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն


խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու հմտությունները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմնախնդիրները
2. սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ հմտություններ
պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական գործունեություն:

Ա5.

Ներկայացնել

տեղեկատվություն

թյուրքական

լեզուների

պատմության,

հնչյունական,

քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու բառապաշարի
(մասնավորապես՝ եզրաբանության)

առանձնահատկությունների իմացությունը,

հմտությունները,

հավաքագրման,

տեղեկատվության

պահպանման

և

խոսակցական լեզվի

մշակման

համակարգչային

հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ
լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից

որպես դասագիրք

բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
2.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

3.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

4.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

0708/Բ03

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.՝ 30 ժամ

1-ին` գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության,
բնապահպանության,
բնական
համակարգերի
գործունեության
հիմունքների,
համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել
հիմնարար
գիտելիքներ
բնություն–հասարակություն
համակարգում
էկոլոգիայի
հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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
6. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
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7. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,
8. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի
հաշվարկման ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
10. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ4.կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելու
առաջին բուժօգնություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային
քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման
հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի
փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն
ունեցող փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների
հիմնական դրութները և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ.
2. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
3. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.
4. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական
ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311
էջ:
6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
7. Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.
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հիմունքներ
շաբաթական՝ 2 ժամ

գործ.-2 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է



ուսանողներին
տալ
անհրաժեշտ
գիտելիքներ
համակարգիչների,
տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին



ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ

դրանց

գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
2. կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ
3. ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական
աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների
պատրաստում և այլն)։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և
ինքնուրույն առաջադրանքներ:
2. Ուսուցողական
տրամադրվում

նյութերը
են

և

ինքնուրույն

ուսանողներին

աշխատանքի

էլէկտրոնային

տեսքով՝

առաջադրանքները
փոխանցվում

են

էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. փոստին:
3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
առաջադրանքների

հիման

վրա:

Կամավորության

սկզբունքով

հնարավոր

է

ստուգարքը հանձնել առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի
հիման վրա։ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների
վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
2. Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու

հիմնական սկզբունքները:
3. Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
4. Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։
5. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
2.Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
3.Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:
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Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
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իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
շաբաթական 4 ժամ

դաս. - 15, գործ. – 15

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

եզրափակիչ ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. 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
6. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
7. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
8. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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9. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
10. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
11. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4.կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելու
առաջին բուժօգնություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց,
ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս.
հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,
Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017
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Փիլիսոփայության հիմունքներ
դաս.-30, սեմ. -30
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4 ECTS կրեդիտ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել
փիլիսոփայական

մշակույթի

առանձնահատկությունները

և

փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,


վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,



ներկայացնել

փիլիսոփայական

հիմանական

հայեցակարգերի

գիտական

ու

աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
2. հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
3. ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
5. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
6. գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
7. վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

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

կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ

9. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ։
Բ1 Պարզաբանել, թվարկել մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու մեթոդները, լուսաբանել
առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝
կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
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Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012

3.

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

4.

Губин, В. Д. Философия, М., 2013.

5.

Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.
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Իրավունքի հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համեմատել

և

տարբերակել

պետաիրավական

հիմնական

հասկացությունները,

իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
5. իրականացնել

իրավական

և

սեփական

գործողություններ։
6.
65

իրավունքների

պաշտպանության

րսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ
7. ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
8. օգտվել

իրավական

տեղեկատվության

տարատեսակ

աղբյուրներից

(ինտերնետ

ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ),

9. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական

պետության

արժեքները,

ունենալ

բարոյաիրավական

պատշաճ

գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական
հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական
համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք:
Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային
իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ

քաղաքացիական,

քրեական,

ընտանեկան,

աշխատանքային,

քրեական

և

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

1007/Բ14

Տնտեսագիտության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
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
67

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

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

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության
հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական
ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:
5. www.armstat.am
6. www.gov.am
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1005/Բ14

Գործարարության հիմունքներ

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

4-րդ` գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և
իմացություն,



ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,



տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
5. գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման
հնարավորությունները

և

խնդիրներն

ու

ռիսկերը,

կանխատեսել

գործարարության

զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
6. օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի
և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և
նպատակահարմարության
գնահատում, (եթե
կատարել
գ. ընդհանրական/փոխանցելի
կարողություններ
այդպիսիքբիզնես
կան)

հաշվարկներ,

գնահատել

հնարավոր
ֆինանսավորման աղբյուրները:
7. օգտվել
տեղեկատվական-վերլուծական
տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
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ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,
8. իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսություններ



ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.1. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
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,
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-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.

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

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ աշնանային կիսամյակ

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


ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,



ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
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
7. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական

աշխատանքների

քննարկումներ՝

բանավեճերի առաջադրմամբ:
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փոխներգործող

(ինտերակտիվ)

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.
Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Քաղաքական իշխանության
էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Հասարակության քաղաքական համակարգը։
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Քաղաքական
կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։
Քաղաքական գործընթացներ:
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: 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.

5.

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

1107/Բ14

Մշակութաբանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.՝ 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը
հետազոտող գիտակարգերին:
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ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ
առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:



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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական
ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության
պատմության և տեսության խնդիրները
Բ6. արժևորել, գնահատականներ հնչեցնել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի
պատմության և տեսության խնդիրների վերաբերյալ:
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.
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Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և

զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
5. Մշակութային գործընթացներ:
6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման

հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն»

կատեգորիաների համատեքստում:
10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,

հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,

օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
4. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press,
2001.
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Կրոնագիտության հիմունքներ

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
դերակատարության մասին, ծանոթացնել,



տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց
դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների,
Հայոց եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,



ծանոթանալ
ժամանակակից
ավանդական
աշխարհայացքային
և
դավանաբանական
պաշտամունքային առանձնահատկություններին

և
ոչ
ավանդական
կրոնների
հիմնարար
սկզբունքներին
և

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության
մեջ,
2. 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,
3. լուսաբանելու
Հայոց
եկեղեցու
պատմությունը,
առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:

դավանաբանական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
5. դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և
համեմատելու տարբեր կրոններ,
6. բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
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թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող

գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:

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

և

ինքնուրույն

քննարկումներին:
3. ուսանողներին

հանձնարարվում

է

գրականության

ընթերցում

հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների
համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը:
Նախնադարյան հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և
միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների
սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը
ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները, Չինաստանի և
Ճապոնիայի ազգային կրոնները, Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։
Բուդդայականության
առաջացումը
և
զարգացումը,
դավանաբանությունը, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և
զարգացումը:
Քրիստոնեության
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն,
ավանդական
և
դավանաբանական

ոչ
ավանդական
հարանվանություններ,
Հայոց
եկեղեցու
և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի

առաջացումը
և
զարգացումը,
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները,
հիմնական
ուղղությունները:
Հայաստանի
Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

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

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2

ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները,



կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,



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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
5. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
6. գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման
գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
8. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և տարածաշրջանային
պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև թվարկել և բնութագրել
դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության
աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի
առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
3. Կրոնական էթիկա:
4. Բիոէթիկա:
5. Քաղաքական էթիկա:
6. Սիրո մետաֆիզիկա:
7. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
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Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք
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2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական
գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով
սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

և

շարք

սոցիալական

հասարակության

սոցիալական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից`
հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:

մեկնաբանելու

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր
ու գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ
ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված
գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է
հետազոտողը
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7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей
редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE,
2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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Տրամաբանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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



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,
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ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների
հիմնավորվածությունը,
3. 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)
7. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ`
պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության,
հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից
բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր
ու գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության

առարկան

և

նշանակությունը:

Բազմատրամաբանության

սկզբունքը: Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը:
Հասկացության տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ:
Հասկացության ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման
էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու
կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց
տեսակները: Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության,
անհակասականության,

հետևողականության
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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.
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Հոգեբանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8.

2 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`


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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
5. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
7. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
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8. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
10. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
11. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
 պրակտիկ աշխատանքներ,
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
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
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Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները,
2. նկարագրելու
մեզ
օրինաչափությունները,
3.

շրջապատող

աշխարհում

կատարվող

երևույթների

հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման

կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով)
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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:
Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Գիտական հեղափոխությունները և դրանց
դերը բնագիտության զարգացման գործում: Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և
ժամանակակից

ֆիզիկայի

տիեզերագիտության
հիմնադրույթները:

հիմնադրույթները:

հիմնադրույթները:

Դասական

Դասական

և

և

ժամանակակից

ժամանակակից

Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության

քիմիայի

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:

1102/Բ15

Հին Արևելքի պատմություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել հինարևելյան պետությունների և հասարակությունների
քաղաքակրթական զարգացման փուլերը` հասարակության պատմության ամենավաղ
ժամանակներից մինչև վաղ ավատատիրությունը,
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 բացահայտել, թե ինչպիսի նմանություններ և տարբերություններ են գոյություն ունեցել
այդ
քաղաքակրթությունների
միջև
և
տալ
դրանց
տիպաբանական
առանձնահատկությունները,
 պարզաբանել հին արևելյան պետությունների գաղութային քաղաքականության ձևերն
ու մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու հին արևելյան պետությունների և քաղաքակրթությունների միջև գոյություն
ունեցած օրգանական կապերը: Կխորացնի իմացությունը պատմագիտության և հարակից
գիտությունների կապի վերաբերյալ (պատմական աշխարհագրություն, լեզվագիտություն,
օրենսդրություն, ժողովրդագրություն և այլն),

2. լուսաբանելու հին արևելյան տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզի զարգացումները,
3. պարզաբանելու

առանձին
մասնագիտացումները:

երկրների

սոցիալ-տնտեսական

առումով

ձեռք

բերած

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. գնահատելու հասարակարգերի ժամանակ տեղի ունեցած փոփոխությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկելու և բնութագրելու դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Սեմինար (գործնական) պարապմունքներ:
3. Դասավանդման քեյս մեթոդը, որի ընթացքում դրվում է որոշակի խնդիր և ուսանողներն
խնդրի ինքնուրույն լուծման ընթացքում ձեռք են բերում գիտելիքներ:
4. Ինտերակտիվ զրույց ուսանողների հետ: Այդ ընթացքում դասախոսը գիտական բանավեճ է
կազմակերպում ուսանողների հետ և թույլ է տալիս արտահայտելու իրենց կարծիքները:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
1. Ներածական:
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2. Հին Եգիպտոսի պատմությունը:
3. Հին Առաջավորասիական երկրների պատմությունը /Շումեր, Աքքադ, Բաբելոնյան և
Ասորեստանյան երեք թագավորությունները/:
4. Իրանի պատմությունը:
5.Հարավասիական տարածաշրջանի երկրների պատմությունը:
6. Արևելյան և հարավարևելյան երկրների պատմությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Александрова Н. В., Ладынин И. А., Немировский А.А, Яковлев В. М. Древний
Восток: Учебное пособие для вузов. М., 2008.
2. Бухарин М. Д., Ладынин И. А., Ляпустин Б. С., Немировский А.А, История
Древнего Востока. М., 2009.
3. The Cambridge Ancient History, Vol. 1-3, Cambridge, 1980-1988.
4. Kemp B.J. Ancient Egypt, L., N-Y., 1989.
5. Mollowan M.E.L. Early Mesopotamia and Iran, N-Y., 1985.

6. The Cambridge History of Iran, Vol. 1, Cambridge, 1968, Vol. 2, Cambridge, 1985.
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Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն

3 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 3 ժամ

դաս.- 30 ժամ, գործ.- 15 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ծանոթացնել ուսանողներին Հայկական լեռնաշխարհի բնական պայմաններին,



ներկայացնել հին և միջնադարյան Հայաստանի պետական կազմավորումների և դրանց
վարչական միավորների աշխարհագրական նկարագիրը,



նպաստել ուսանողների՝ քարտեզի իմացության, իսկ հարկ եղած դեպքում՝ որոշակի
քարտեզագրական հմտությունների զարգացմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկել և վերարտադրել թեմային առնչվող սկզբնաղբյուրների տվյալները,
2. նկարագրել հայկական պետությունների և նրանց վարչական միավորների
սահմանները և ընդգրկած տարածքը,
3. կողմնորոշվել քարտեզագրական նյութի տվյալների դասակարգման ոլորտում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել սկզբնաղբյուրների հայտնած տեղեկությունները Հայաստանի պատմական
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աշխարհագրության մասին,
5. քննարկել անհրաժեշռության դեպքում վերաձևակերպել ուսումնասիրություններում
առաջ քաշված դրույթները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. գնահատել տարատեսակ սկզբնաղբյուրները,
7. վերլուծել փաստերը, կատարել անհրաժեշտ եզրահանգումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Ա4. թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայոց պատմության հիմնական
սկզբնաղբյուրները, ընդհանուր գծերով ներկայացնելու հայ պատմագիտության,
պատմագիտական մտքի էվոլյուցիան,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գիտական բանավեճեր և քննարկումներ,
3. համապատասխան քարտեզագրական նյութի ցուցադրություն և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական լեռնաշխարհի ֆիզիկական աշխարհագրություն,
2. Հայաստանի հնագույն ցեղերը և ժողովորդները,
3. Հայաստանի սահմանների հարցը,
4. «Աշխարհացոյց»-ը՝ որպես Հայաստանի պատմական աշխարհագրության
սկզբնաղբյուր,
5. Մեծ Հայքի թագավորության վարչական կառուցվածքը, նրա աշխարհները և
գավառները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Երեմյան Ս. Տ., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (փորձ VII դարի հայկական
քարտեզի վերակազմության ժամանակակից քարտեզագրական հիմքի վրա), Ե., 1963:
2. Հակոբյան Թ. Խ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն (Ուրվագծեր), Ե., 2007:
3. Հարությունյան Բ. Հ., Հայաստանի պատմության ատլաս, Ա մաս, Ե., 2004:
4. Յակոբեան Ա., «Աշխարհացոյց» Է դարի Անանունի, գիտա-քննական բնագիր. - «Հանդէս
ամսօրեայ» տարեգիրք, Վիեննա-Երևան, 2013, թիւ 1-12:

1106/Բ17

Հայոց պատմություն-1

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել հայոց հնագույն, հին և Հայաստանի վաղ միջնադարյան շրջանների
պատմության հիմնախնդիրները,



քննարկել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության նորահայտ էջերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկել ու նկարագրել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերի
սկզբնաղբյուրները և հիմնական ուսումնասիրությունները,
2. ներկայացնել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. բացահայտել և լուսաբանել հայոց հին և վաղ միջնադարյան դարերի պատմության
հիմնահարցերի պատճառահետևանքային կապերը և օրինաչափությունները,
4. քննարկել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերը
համաշխարհային պատմության համատեքստում,
5. վերլուծել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերը, ցույց տալ
դրանց արդիական նշանակությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
90

6.

վերլուծել և արժևորել փաստերը և հետևություններ անել,

7.

գնահատել տարատեսակ սկզբնաղբյուրները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Ա4. թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայոց պատմության հիմնական
սկզբնաղբյուրները, ընդհանուր գծերով ներկայացնելու հայ պատմագիտության,
պատմագիտական մտքի էվոլյուցիան,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն և փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայոց հնագույն պատմության հիմնահարցեր,
2. Հայաստանի հին շրջանի պատմության հիմնահարցեր,
3. Հայաստանի վաղ միջնադարի պատմության հիմնահարցեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Ե., 1981,
7. Հայոց պատմություն. Հիմնահարցեր, Ե., 2012,
8. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. I, Ե., 2007,

9. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. II, Ե., 2011:
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1104/Բ18

Նախնադարյան հասարակության պատմություն

5 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 5 ժամ

դաս.-60 ժամ, գործ.-15 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին պատկերացում տալ նախնադարյան հասարակության ձևավորման,
զարգացման և քայքայման հիմնական փուլերի մասին,



երկրագնդի բնակչության ընդհանուր հնագիտա-ազգագրական հենքի վրա բացահայտել
տվյալ հասարակության զարգացման օրինաչափությունները և քայքայման ձևերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հնագիտա-ազգագրական տեղեկությունների հիման վրա կատարել հետազոտական
աշխատանք, լուսաբանելու նախնադարյան հասարակության զարգացման առանձին
փուլերի ընդհանուր օրինաչափությունները և տեղական առանձնահատկությունները,

2. տիպաբանելու փաստացի հնագիտական և ազգագրական նյութը,
3. նկարագրելու նախնադարի հիմնական էտապները,
4. քննարկելու նախնադարի մասին գիտության հիմնական ուղղությունները և
զարգացմքան միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. լուսաբանելու նախնադարյան հասարակության զարգացման հիմնական փուլերը
6. ճանաչելու և իրարից զանազանելու պատմական գործընթացների ընդհանրական և լոկալ
դրսևորումները,
7. ծրագրավորելու նախնադարի պատմության տվյալների բազաների օբյեկտա-ռելացիոն
կիրառությունը,
8. կողմնորոշվելու հնագույն մշակույթների զարգացման տեսական հարցերում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. վերլուծելու փաստեր և կատարել հետևություններ,
10. ստեղծագործաբար կիրառելու ստացած գիտելիքները տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել պատմական մի շարք գիտությունների՝
հնագիտության, ազգագրության նպատակը, խնդիրները, մեթոդները, լուսաբանել
նախնադարյան հասարակության, Հայաստանի հնագիտության ու ազգագրության
պատմության հարցերը,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
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2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածական մաս (պատմագրությունը և աղբյուրագիտությունը),
2. Մարդու ծագումը, ունակ մարդու հանդես գալը: Օլդուվայան մշակույթը և դրա
դրսևորումները մեր տարածաշրջանում,
3. Հնագույն հոմինինները (homo ergaster, homo erectus), Դմանիսիի մարդը և հնագույն
միգրացիաները: Homo ancestor-ի հիմնահարցը,
4. Արխայիկ բանական և նեանդերթալյան մարդը, մարդկային հասարակության ծագումը.
նախահամայնք,
5. Լեզվի և մտածողության

առաջացումը,

գաղափարական

պատկերացումների

ակունքները և նեանդերթալյան թաղումները
6. Մարդագոյացման գործընթացի ավարտը. Ժամանակակից մարդու առաջացման
միակենտրոն, երկկենտրոն և բազմակենտրոն տեսակետները,
7. Համայնատոհմական կարգերի ծագումը, արտամուսնությունը և դրա առաջացման
մասին գոյություն ունեցող վարկածները,
8. Վաղ տոհմական համայնք. Սոցիալ տնտեսական հարաբերությունները, համայնատոհմական կազմակերպումը, սեռատարիքային խմբերը, ամուսնությունը և ընտանիքը,
9. Արտադրող

տնտեսության

առաջացումն

հասարակությունների
ժամանակաշրջանը,
առջաջացումը,դասակարգագոյացման
և

ու

զարգացումը,

համալիր

մասնավոր
տնտեսության
պետականագոյացման
փուլը,

քաղաքակրթագոյացման գործընթացների բազմազանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ալեքսեև Վ., Պերշից Ա., Նախնադարի հասարակության պատմություն, Ե., 2012:
2. Ավետիսյան Պ., Հայկական լեռնաշխարհը XXIV-IX դդ. Պ.գ.դ. ատեն զեկուցման ձևով, Ե.,
2014:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ավետիսյան Հ., Ավետիսյան Պ., Արարատյան դաշտի մշակույթը մ.թ.ա. XI-VI դդ. Ե., 2006:
История первобытного общесва. Т. 1-3 Москва 1983-1988:
Кушнарева К. Х. Южный Кавказ в IX-IIтыс. до н. э. С.-Пб 1996:
Массон В. М. Первые цивилизации, Ленинград, 1989:
Семенов Ю., На заре человеческой цивилизации, Москва, 1989:
Stanford C., Allen J., Anton S., Exploring Biological Anthropology, Boston, 2010:

9. Stone Age of Armenia, Kanazawa, 2014:
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Ռուսաստանի պատմություն-1

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս. - 40 ժամ, գործ. - 20 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


գիտաճանաչողական
գործընթացի
միջոցով
ուսանողներին
համակարգային
գիտելիքներ հաղորդել Ռուսաստանի (Հին ռուսական պետության՝ Կիևյան Ռուսիայի,
Մոսկովյան պետության, ռուսական թագավորության, ռուսական կայսրության) 6-18-րդ
դդ. պատմության հիմնախնդիրների մասին,



ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնավոր գիտելիքներ Ռուսաստանի պատմության
պատմական տվյալ ժամանակաշրջանի իրադարձությունների վերաբերյալ՝ արդի
իրողությունները ճիշտ ընկալելու և գնահատելու, հետևություններ կատարելու համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դրսևորել մասնագիտական գիտելիքներ և իմացություն արևելյան սլավոնների, Հին
ռուսական պետության՝ Կիևյան Ռուսիայի, կազմավորման, Մոսկովյան պետության,
ռուսական թագավորության և կայսրության 6-18-րդ դդ. պատմության մասին,
2. բացահայտել Հին ռուսական պետության՝ Կիևյան Ռուսիայի, Մոսկովյան պետության,
ռուսական թագավորության և կայսրության դերը միջին դարերի և նոր
ժամանակաշրջանի սկզբի համաշխարհային պատմության մեջ,
3. կողմնորոշվել ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի պատմական գործընթացներում,
ըմբռնել Ռուսաստանի պատմության շարունակականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնական մասնագիտական կարողություններ ձեռքբերել Կիևյան Ռուսիայի,
Մոսկովյան պետության, ռուսական թագավորության և կայսրության 6-18-րդ դդ.
պատմության հիմնահարցերը առավել խորը ուսումնասիրելու համար
5. ստացած մասնագիտական կարողությունները օգտագործել գիտամանկավարժական
պրակտիկաների ժամանակ:
6. Կիևյան Ռուսիայի, Մոսկովյան պետության, ռուսական թագավորության և կայսրության
6-18-րդ դդ. պատմության մասին ստացած գիտելիքները օգտագործել հետագա
ուսումնառության ընթացքում հարակից դասընթացներն, առաջին հերթին՝ Հայոց
պատմության, առավել ըմբռնելու և հանգամանալից յուրացնելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կատարել փաստահավաք աշխատանք, վերլուծել ու համադրել տեղեկատվությունը՝
անելով համապատասխան եզրակացություններ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.
ընդհանուր
գծերով
լուսաբանել ու
պարզաբանել համաշխարհային
և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ տեսական, փաստական և վերլուծական նյութի մատուցմամբ, նաև
թեմատիկ քարտեզների միջոցով:
2.Սեմինար պարապմունքներ՝ մատուցված
համակողմանի յուրացնելու նպատակով:

նյութը

ուսանողների

կողմից

առավել

3. Գործնական աշխատանքներ՝ ուսանողների ստացած գիտելիքները և ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու ունակությունները բացահայտելու նպատակով:
11. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ժողովուրդներն ու հնագույն պետությունները երկրի տարածքում։ Հին ռուսական
պետության՝ Կիևյան Ռուսիայի կազմավորումը (6-11-րդ դդ.) :
2. Հին Ռուսական պետությունը 12-15-րդ դդ.:
3. Մեծ իշխանապետությունից մինչև թագավորություն: Ռուսական հողերի միավորման
ավարտը (16-17-րդ դդ.):
4. Ռուսական մշակույթը 13-17-րդ դդ.:
5. Ռուսաստանը 17-րդ դ. վերջին - 18-րդ դ. 1-ին կեսին:
6. Ռուսական կայսրությունը 18-րդ դ. 2-րդ կեսին:
7. Ռուսական մշակույթը 18-րդ դ.:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մուրադյան
Մ.,
Մինասյան
Է.,
Ռուսաց
դիվանագիտությունը
միջազգային
հարաբերությունների համակարգում /18-19-րդ դարեր/, Ե., 2005: История России: Учебное
пособие /Сост. М.В.Балахнина, Новосибирск, 2012.
2. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина, История России: учеб., 2-е изд.,
95

МГУ, М., 2004.
3. Мунчаев Ш., Устинов В., История России. Учебник для вузов, М․, 2005.
4. Павленко Н., Петр Великий, М., 1990.
5. Борзаковский П., Императрица Екатерина Вторая Великая, М., 1991.
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Հին Հունաստանի և Հռոմի պատմություն

5 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 5 ժամ

դաս.-50 ժամ, գործ.- 25 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.

Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ
համաշխարհային պատմության անտիկ շրջափուլի և նրա առանձնահատկությունների
վերաբերյալ, բացահայտել անտիկ քաղաքակրթությանը բնորոշ համակեցական միավորի՝
քաղաքացիական համայնքի (պոլիս, ցիվիտաս) ձևավորման պատճառները, ընթացքը, նրա
հիմնական հատկանիշները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել անտիկ քաղաքակրթության տիպաբանությունը, զարգացման շրջափուլերը,
կառուցակազմիկ բաղադրիչները,
2. ներկայացնել Հին Հունաստանի և Հռոմի քաղաքական, ընկերային, տնտեսական,
մշակութային պատմության հիմնական փաստերն ու իրողությունները,
ճանաչել
պատմական դեմքերին (պերսոնալիաներին),
3. մատնանշել անտիկ մշակույթի հիմնական ձեռքբերումները՝ որպես արդի եվրոպական
քաղաքակրթության հիմք:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

բացահայտել անտիկ քաղաքակրթության
հաստատութենական կառուցվածքը,

տիպաբանությունը,

բովանդակային

և

5.

վերլուծել
Հին
Հունաստանի
և
Հռոմի
պատմության
առանձին
դեպքերը,
իրադարձությունները, առանձին պատմական անհատների գործունեությունը, դրանք
դիտարկել ընդհանուր պատմական, իսկ երբեմն էլ՝ քաղաքակրթական համատեքստում,

6.

որոշել քաղաքացիական հասարակության հիմնական չափումները և տեսնել դրա
հեռանկարը միջնադարյան, նոր և նորագույն պատմության մեջ:

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

ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել այլ քաղաքակրթությունների տիպաբանության և
պատմության ուսումնասիրության գործընթացում,

8. համադրել այս կամ այն քաղաքակրթության մշակութային, մտահոգևոր և այլ
քաղաքակրթական կառույցների և քաղաքակրթական ամբողջի փոխհարաբերությունները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ,
3. powerpoint-ով ներկայացումներ,
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
5. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն: Անտիկ քաղաքակրթություն հասկացությունը, դրա տիպաբանական
առանձնահատկությունները: Դասընթացի բաղադրամասերը, ժամանակագրական և
տարածական սահմանները:
2. Հին Հունաստանի պատմություն: Հին Հունաստանի պատմության ուսումնասիրության
աղբյուրները: Հին Հունաստանի բնակլիմայական պայմանները, ազգաբնակչությունը:
Մինոսյան և Միկենյան քաղաքակրթություններ: Մութ դարեր կամ Հոմերոսյան
դարաշրջան (Ք.ա. XI-IX դդ.):
3. Հունաստանը
Արխայիկ
դարաշրջանում
(Ք.ա.
VIII-VI
դդ.):
Աթենական
ժողովրդավարական պոլիսի ձևավորումը: Սպարտական պոլիսը: Դասական
դարաշրջան (Ք.ա. V-IV դդ.): Դասական դարաշրջանի հունական մշակույթը:
4. Հելլենիստական դարաշրջան (Ք. ա. IV-I դդ.): Հելլենիստական դարաշրջանի մշակույթը:
Հին Հռոմի պատմություն:
5. Հին Հռոմի պատմության ուսումնասիրության աղբյուրները: Հին Հռոմի բնակլիմայական
պայմանները, ազգաբնակչությունը: Էտրուսկյան քաղաքակրթությունը:
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6. Հռոմն արքայական դարաշրջանում (Ք.ա. VIII-VI դդ.): Հռոմը հանրապետության
դարաշրջանում:
Հռոմը
վաղ
կայսրության՝
պրինցիպատի
և
դոմինատի
դարաշրջաններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Հին Հունաստանի պատմություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1981
2.

Ն. Մաշկին, Հին հռոմի պատմություն, Երևան, 1951

3.

Постернак А. В., История Древней Греции и Древнего Рима, 2008.

4.

Хрестоматия по истории древней Греции. М., 1985

5.

Хрестоматия по истории древнего Рима. М., 1986

6.

Simon Hornblower, Antony Spawforth, The Oxford Classical Dictionary: The Ultimate
Reference Work on the Classical World, Oxford University Press, 2003.

1106/Բ21

Հայոց պատմություն-2

5 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս. - 40 ժամ, գործ. - 20 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է խորացնել հայոց պատմության միջին դարերի պարբերափուլի
մասին ուսանողների գիտելիքները՝ ձևավորելով քննական մոտեցում միջնադարում հայոց
պետականության, սոցիալ-տնտեսական կյանքի, եկեղեցու և մշակույթի զարգացման
առանձնահատկությունների շուրջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
1. ներկայացնելու հայոց պատմության միջին դարերի պարբերափուլի հիմնահարցերը,
զարգացման առանձնահատկությունները և առանցքային դրվագները,
2. քննական մոտեցմամբ և սկզբնաղբյուրների պատմահամեմատական վերլուծությամբ
մեկնաբանելու հայոց պատմության միջին դարերի պարբերափուլի հիմնահարցերի
շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. բացատրելու, արժևորելու և գնահատելու հայոց պետականության զարգացման
ընթացքը, փուլերն ու առանձնահատկությունները միջին դարերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
4. տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները
(օրինակ՝ համացանցում ադրբեջանական քարոզչամեքենայի կողմից միտումնավոր
կեղծված տեսակետները հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի խնդիրների
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մասին),
5. կիրառելու հայոց պատմության միջին դարերի պարբերափուլի հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
6. տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն
ձեռք բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
7. նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց)
քաղաքացիական գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն
ձևավորված ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը,
8. փոխանցելու նորագույն ուսումնասիրությունների արդյունքները (օրինակ՝
դասավանդման միջոցով):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնել հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Բ6. ըստ կարգի մանկավարժի որակավորման համար դիմելու դեպքում՝ ցուցաբերել
մանկավարժական հմտություններ, կիրառել պատմության դասավանդման մեթոդներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի հիմնական
առանձնահատկությունները և սկզբնաղբյուրները:
2. Հայաստանի անկախության վերականգնումը. Բագրատունյաց թագավորության
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հռչակումը և ամրապնդումը: Բագրատունյաց թագավորությունը վերելքի
ժամանակաշրջանում: Եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունները:
3. Ենթակա թագավորությունների առաջացումը: Բյուզանդիայի նվաճողական
քաղաքականությունը Հայաստանում և Բագրատունյաց թագավորության թուլացումն ու
անկումը:
4. Բագրատունյաց թագավորության սոցիալ-տնտեսական կյանքը և պետական կարգը:
5. Սելջուկ-թյուրքերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայ իշխանական տները XIII դ. – XIV դ. առաջին
կեսին:
6. Կիլիկիայի հայկական պետությունը XI-XIV դդ.: Կիլիկյան Հայաստանը
տարածաշրջանային քաղաքականության համակարգում:
7. Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը, բանակը և սոցիալ-տնտեսական
հարաբերությունները: Հայոց մշակույթը IX դ. – XIV դ. առաջին կեսին:
8. Մոնղոլական արշավանքները և Հայաստանը:
9. Հայաստանը XV դ.: Թուրք-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը (XVI դ. – XVII
դ. առաջին կես): Հայկական մշակույթը XIV դ. երկրորդ կեսին – XVII դ. առաջին կեսին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ
պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
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. Գ. Միքայելյան, Կիլիկիայի հայկական պետության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
2007:

1104/Բ22

Ազգագրության հիմունքներ

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ, գործ.-15 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ազգագրության

ուսումնասիրության

օբյեկտը,

գիտությունների համակարգում և կապն այլ գիտությունների

առարկան,

տեղը

հետ, աշխարհի

ժողովուրդների դասակարգման և էթնոմշակութային շրջանացման սկզբունքները և
այլն:


բացատրել արդի էթնոմշակութային ու էթնոքաղաքական զարգացումները, կարևորել
էթնիկ հակամարտությունների ուսումնասիրության հիմնախնդիրները:



լուսաբանել

ազգագրություն,

ազգաբանություն,

սոցիալական

և

մշակութային

մարդաբանություն գիտակարգերի փոխհարաբերակցության հիմնախնդիրը տարբեր
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գիտական ավանդույթների շրջանակներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ազգագրական գիտության կայացման և զարգացման հիմնական փուլերը,
մասնագիտական հարցադրումներ կատարել առանձին դպրոցների ու ուղղությունների,
վերջիններիս հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ,
2.

դասակարգել էթնիկ հանրությունները ըստ արդի գիտակարգերում ընդունված տարբեր
սկզբունքների, էթնոս և մշակույթ հասկացությունների տիպերի, փոխհարաբերության
ու փոխազդեցությունների, էթնոլեզվական պատկերի ու վերջինիս փոփոխությունների,
ժամանակակից միտումների ու առանձնահատկությունների:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծել հասարակական, մշակութային, քաղաքական, տնտեսական գործընթացները
ազգաբանական
տեսանկյունից,
ինչպես
նաև
հասկանալ
վերջիններիս
բազմազանության հիմքում ընկած էթնիկ ու այլ ազգաբանական, մարդաբանական
գործոնները,

4. տիպաբանել մշակույթը ըստ հիմնական հատկանիշների, բաղադրիչների, զարգացման
օրինաչափությունների ու առանձնահատկությունների:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդի ու պատմական գործընթացները դիտարկել որպես հասարակական ու
մշակութային առանձնահատկություններով պայմանավորված իրողություններ, դրանք
դիտարկել ներքին կապերի, պատճառների ու հետևանքների տրամաբանության մեջ,
6. պատկերացում ունենալ աշխարհի էթնոլեզվական պատկերի մասին, հանրույթները
դասակարգել ու վերլուծել ուղղահայաց և հորիզոնական կապերի հարթությունում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.

ընդհանուր

գծերով

ներկայացնել

հնագիտության,

ազգագրության

նախնադարյան

հասարակության,

պատմական

նպատակը,

մի

խնդիրները,

Հայաստանի

շարք

գիտությունների՝

մեթոդները,

հնագիտության

ու

լուսաբանել

ազգագրության

պատմության հարցերը,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ավանդական դասախոսություններ` հիմնական նյութի ներկայացմամբ:
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ, քննարկումներ, սեմինարներ, խմբակային
աշխատանքներ:
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3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
4. Հիմնական գրականության տպագիր, էլեկտրոնային և տեսատարբերակների հանձնում
ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ազգագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան և տեղը գիտությունների
համակարգում:
2. Ազգաբանություն, ազգաբանություն, սոցիալական և մշակութային մարդաբանություն:
Խորհրդային, ետխորհրդային և արևմտյան գիտական ավանդույթը:
3. Աշխարհի ժողովուրդների դասակարգման հիմնական սկզբունքները. Ավանդական ու
ժամանակակից մոտեցումներ:
4. Էթնիկ գործընթացներն արդի աշխարհում. դրանց տիպերը: Էթնիկությունը, էթնիկ
ինքնությունը: Ազգերի ստեղծումը/կառուցարկումը:
5. Էթնիկ ինքնության էությունը, ձևերը և դերը մարդու հոգևոր աշխարհում:
6. Միջէթնիկ հարաբերություններն արդի աշխարհում: “Օտարի” և “յուրայինի” հավերժ
խնդիրը: Միգրացիաներն ու մշակութային հիմնական փոխակերպումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Редклифф-Браун А., етод в социальной антропологии, М., 2001.
2. Кребер А., Избранное: природа культуры, М., 2004.
3. Народы и религии мира: энциклопедия, М., 2000.
4. Арутюнов С., Рыжакова С., Культурная антропология, М., 2002.
5. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր ու հոդվածներ էլեկտրոնային կրիչով:

1101/Բ23
շաբաթական 4 ժամ

Ռուսաստանի պատմություն-2
դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ
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4 ECTS
կրեդիտ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել Ռուսաստանի 19-րդ դարի
սոցիալ-տնտեսական զարգացման, հասարակական-քաղաքական կյանքի, ինչպես նաև
արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ՝ հատուկ շեշտադրումներ կատարելով հայերի
ազգային շահերին առնչվող խնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու 19-րդ դարի Ռուսաստանի պատմության հիմնախնդիրները,
2. ընդհանուր գծերով լուսաբանելու նշված շրջանում Ռուսաստանի զարգացման հիմնական
ուղղությունները, առանձնահատկությունները,
3. դասակարգելու ու ներկայացնելու Ռուսաստանի 19-րդ դարի պատմության
հասարակական-քաղաքական զարգացման միտումները և ներքին ու արտաքին
քաղաքականության
առանձնահատկությունները,
4. ձևակերպել տարբեր հիմնախնդիրների վերաբերյալ Ռուսաստանի դերակատարությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Ռուսաստանի տվյալ պատմական փուլի հիմնախնդիրների բովանդակության
վերաբերյալ դրսևորել ինքնուրույն մոտեցումներ և տալ գնահատականներ,
6. վերլուծելու ու օբյեկտիվ գնահատականներ հնչեցնել համաշխարհային
քաղաքականության և մասնավորապես Արևելյան հարցում Ռուսաստանի վարած
քաղաքականության ու կատարած դերակատարության վերաբերյալ,
7. գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառելու ուսումնառության
ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
8. համեմատական վերլուծություն կատարելու ռուսական պատմության 19-րդ և 20-րդ
դարաշրջաններում գոյություն ունեցող հիմնախնդիրների միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.

ընդհանուր

գծերով

լուսաբանել

ու

պարզաբանել

համաշխարհային

և

տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
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 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռուսաստանը XIX դարի սկզբին. Ալեքսանդր Առաջինի գահակալումն ու
բարեփոխումները:
2. Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը Եվրոպայում, մասնակցությունը
հակաֆրանսիա-կան դաշինքներին:
3. Տիլզիտի ու Էրֆուրտի բանակցությունները, 1812 թ. Հայրենական պատերազմը:
4. Ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմները XIX դարի առաջին
երեսնամյակին:
5. Ռուսական զորքերի եվրոպական արշավանքը և Վիեննայի վեհաժողովը:
6. Ռուսաստանի հասարակական-քաղաքական կյանքի զարգացումը. Դեկաբրիստական
շարժումը:
7. Նիկոլայ Առաջին. Ռուսաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը:
8. Արևելյան ճգնաժամը, Ղրիմի պատերազմն ու արդյունքները:
9. Ալեքսանդր Երկրորդ Ազատարար. Ռուսաստանը Մեծ բարեփոխումների շրջանում:
10. Հասարակական-քաղաքական հոսանքները, տեսությունները, խմբակները XIX դարում:
11. 1877/1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը. Սան- Ստեֆանո և Բեռլին:
12. Մ.Տ. Լոռիս-Մելիքովի գործունեությունը. «Մտքի և սրտի դիկտատուրա»:
13. Ալեքսանդր Երրորդի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Մուրադյան Մ. Ա., Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (XIX դար), Բուհական
դասագիրք, խմբ.՝ Է.Գ. Մինասյան, ԵՊՀ հրատ., 2011:

2. Մուրադյան Մ., Մինասյան Է., Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային
հարաբերությունների համակարգում (XVIII- XIX դդ.), Ե., 2005:

3. История России (учебное пособие в 3 - х частях): Часть 2., Российская империя в XIX начале XX века /Вишняков Я. В.; под общ. ред. В.И. Уколовой; МГИМО(У) МИД России,
каф. всемирной и отечественной истории., 2-е изд., испр. и доп., М., МГИМОУниверситет, 2009.
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4. История России с древнейших времен до наших дней, под ред. Сахарова А.Н., М., 2012.
5. Зуев М. Н., История России: учебное пособие для вузов (Серия: Бакалавр. Прикладной
курс), М., Издательство Юрайт, 2009, 634 с.

1101/Բ24

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-24 ժամ, գործ.- 6 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել պատմական գիտությունների ողջ համակարգը,
հատուկ(օժանդակ գիտությունների դերն և նշանակությունը, իրենց ապագա
մասնագիտության առանձնահատկությունները,


լուաբանել պատմական սկզբնաղբյուրների տիպերը, դրանց հետ աշխատելու
սկզբունքները, գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմունքները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու պատմական գիտելիքների առաջացման, կուտակման և համակարգման
ընթացքը և տրամաբանությունը,
2. վերարտադրելու առանձին պատմական գիտությունների խնդիրները և
մեթոդաբանական տարբերություններն ու առանձնահատկությունները,
3. գնահատելու պատմագիտական ժամանակակից ուղղություններն ու դպրոցները:

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ցուցաբերելու հանձնարարված գրականությունը մշակելու հմտություն, գիտական
ապարատ, օգտագորված սկզբնաղբյուրների և գրականության ցանկեր կազմելու
կարողություններ,
5. նկարագրելու սկզբնաղբյուրների ստեղծման սոցիալական ու մշակութային
նախադրյալները, մատնանշելու սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու եղանակները,
6. գնահատելու պատմագիտական գրականությունը, գործնականում իրականացնել
գիտահետազոտական աշխատանքի համար նյութեր հավաքումը և կուրսային
աշխատանքի, բակալավրի ավարտական աշխատանքի ու մագիստրոսական թեզի
կառուցվածքի ընտրությունը։
7. ցուցաբերելու կայուն գիտելիքներ և հմտություն պատմական գիտությունների
հիմնախնդիրների լուսաբանման գործում,
8. յուրացնելու գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա3.

ընդհանուր

գծերով

ներկայացնել

հնագիտության,

ազգագրության

նախնադարյան

հասարակության,

պատմական

նպատակը,

խնդիրները,

Հայաստանի

մի

շարք

գիտությունների՝

մեթոդները,

հնագիտության

ու

լուսաբանելու
ազգագրության

պատմության հարցերը,
Ա5. թվարկել և պարզաբանել ընդհանուր տրամաբանության ու պատմագիտության
սկզբունքները, մեթոդները, լուսաբանելու պատմության վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսությունները,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գործնական աշխատանքներ և սեմինարներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատմություն հասկացություն, պատմական գիտությունների գործառույթներն ու
խնդիրները։
2. Պատմական գիտությունների համակարգը։
3. Պատմական սկզբնաղբյուրների տիպերը և առանձնահատկությունները։
4. Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները և եղանակները,
կուրսային և բակալավրի ավարտական աշխատանքի նպատակը, կառուցվածքը, լեզուն
և ոճը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ. Հովհաննիսյան, Ինչպես գրել գիտական աշխատանք պատմությունից, Երևան, 2007։
2.М.Ю. Брандт, Л.М. Ляшенко, Введение в историю, М., 1994.
3. Е.А.Молев, А.В. Седов, Введение в специальность “История”, Н.Новгород, 2008.
4. Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова, История исторического знания, М., 2006.
5 . Умберто Эко, Как написать дипломную работу, М., 2003.
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Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել միջնադարյան հասարակության
զարգացման միտումները` տնտեսության, քաղաքական կառուցվածքի,
գաղափարախոսության, մշակույթի միջոցով, բացահայտել վերածննդի
օրինաչափությունները, վերածննդի իրողությունները և աշխարհի պատկերի ընդլայնման
իրողությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել միջին դարերի պատմության առարկան, նպատակը և խնդիրները,
2. բացահայտել միջնադարյան քաղաքակրթության տիպաբանությունը, բովանդակային և

հաստատութենական կառուցվածքը,
3. վերլուծել նշյալ պատմափուլի առանձին դեպքերը, իրադարձությունները, առանձին

պատմական

անհատների

գործունեությունը,

դրանք

դիտարկել

ընդհանուր

պատմական, իսկ երբեմն էլ՝ քաղաքակրթական համատեքստում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. որոշել միջին

դարերի

պատմության

տեղը պատմական

գիտությունների

համակարգում, կապն այլ գիտությունների հետ,
5. կատարել գիտահետազոտական աշխատանք միջին դարերի պատմությունից,
6. ճանաչել միջին դարերի պատմության պատմագիտական հիմնախնդիրների
հետազոտման մեթոդները, պատմական գլխավոր սկզբնաղբյուրները և կարևոր
փաստաթղթերը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
8. կատարել հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր՝ պահպանելով
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մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Հարցադրումներով սեմինար-քննարկում:
3. Հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միջին դարերի պատմության պարբերացման հիմնախնդիրը:
2. Ավատատիրություն հասկացությունը, Եվրոպան վաղ միջնադարում (5-11-րդ դդ.):
3. Եկեղեցին վաղ միջնադարում:
4. Եվրոպան զարգացած միջնադարում (11-15-րդ դդ.), միջնադարյան քաղաքը, արհեստը
միջնադարյան քաղաքում, եկեղեցին և նրա կազմակերպությունը 11-15-րդ դդ.,
5. Մշակույթ, Վերածննունդ: Հումանիզմ, Ռեֆորմացիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. История средних веков, под ред. С. П. Карпова, т. 1-2, М., 2010.

2. Блок М., Феодальное общество, М., 2003.
3. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т., Т. 2, Средневековая Европа,
М., 1992.

4. Ле Гофф Ж., Цивилизация средневекового Запада, М., 1992.
5. Ле Гофф Ж., Рождение Европы, СПБ., 2007.
6. Дюби Ж., Трехчастная модель или представления средневекового общества о себе самом,
М., 2000.

1106/Բ26
շաբաթական 4 ժամ

Հայոց պատմություն-3
դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ
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Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին տրամադրելու խոր և համակողմանի գիտելիք ХV-XIX դարերում հայոց
պատմության հիմնական օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների,
ինչպես նաև հայ ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերների մասին,



խթանել ուսանողների մեջ քննադատական մտածողությունը, տվյալ
ժամանակահատվածում համաշխարհային պատմության գործընթացների հետ հայերին
բաժին հասած պատմական իրողությունները համադրելու և գնահատելու
ունակությունը,



զարգացնել ուսանողների մոտ պատմական աղբյուրներից տեղեկություններ քաղելու,
դրանք մեկնաբանելու և քննադատական /անկողմնակալ/ վերաբերմունք դրսևորելու
կարողություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու հայոց պատմության նշված պատմափուլի հիմնական
օրինաչափությունները, զարգացման առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները,
2. լուսաբանելու հայոց պատմության XIX դարի հիմնական իրադարձությունները,
3. պարզաբանելու Այսրկովկասում և Մերձավոր Արևելքում ընթացող քաղաքական
գործընթացները, հայ ժողովրդի մասնակցությունը այդ գործընթացներում, կատարել
եզրահանգումներ:
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու պատմահամեմատական մեթոդը քաղաքական գործընթացները վերլուծելիս,
5. մեկնաբանելու, վերլուծելու տարաբնույթ պատմական աղբյուրներ,
Գ. ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
6. տարբեր աղբյուրներից քաղել տեղեկատվություն և վերլուծել,
7. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել գիտական և հանրային լսարանում,
10. փաստարկված և հստակ կառուցել իր բանավոր և գրավոր խոսքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
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վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Բանավեճային դաս
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ ազատագրական շարժումները XVII- XVIII դարերում:
2. Ազատագրական պատերազմներն Արցախում և Սյունիքում XVIII դարի 20-ական
թվականներին: Հայկական անկախ իշխանությունները:
3. Հայ ազատագրական շարժումները XVIII դ. երկրորդ կեսին:
4. Հայկական մշակույթը / XVII դ. կես- XIX դդ./:
5. Հայաստանի դրությունը XIX դ. սկզբներին, Այսրկովկասը ռուսական կայսրության
ռազմաքաղաքական ծրագրերում: Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին:
6. Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի կազմում:
7. Արևմտյան Հայաստանը XIX դ. 30-60-ական թվականներին:
8. Հայկական գաղթավայրերը XVII դ. երկրորդ կեսին - XIX դ. առաջին կեսին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հայոց պատմություն /Հր. Սիմոնյանի խմբ./, ԵՊՀ հրատ, 2012:
2. Հայոց պատմություն, բազմահատորյակ, հ. III. Նոր ժամանակաշրջան (XVII դ. երկրորդ
կես - XIX դ. վերջ), գիրք առաջին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմ. ինստ, "Զանգակ-97" հրատ.,
2010,

3. Հայ ժողովրդի պատմություն, ԳԱԱ հրատ. հ.V, Երևան, 1974:
4. Բալայան Վ., Արցախի պատմություն, Երևան, 2002:
5. Հովհաննիսյան Հ., Հայագիտությունը Ռուսաստանում /պատմագիտություն, XIX դ./,
Երևան, 2004:
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Գրաբար-1

5 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 5 ժամ

դաս.-0 ժամ, գործ.- 75 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


պատմության բաժնի ուսանողներին ուսուցանել հայերենի դասական ուղղագրության և
արտասանության կանոններին, գրաբարի քերականական համակարգին,
բառապաշարին, շարահյուսական ընդհանուր առանձնահատկություններին,



ուսանողների մոտ ձևավորել պատմագրական, գեղարվեստական, հոգևոր և այլ
ժանրերի գրաբար տեքստեր ընթերցելու, հասկանալու, թարգմանելու, հին
աղբյուրներից օգտվելու և դրանք մասնագիտական առումով ըստ հարկի գործածելու
հմտություններ և գիտելիքներ:



ներկայացնել գրաբարն իբրև մեր ժողովրդի մշակութային մեծ ժառանգություն,
գրաբարով ստեղծված գրավոր արժեքները, հիմնական բնագրերը, գրաբարի և
ժամանակակից երկճյուղ հայերենի կապը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու հայերենի պատմական զարգացման ընթացքին և այդ շղթայում
գրաբարի ունեցած դերին,
2. թվարկելու և նկարագրելու գրաբարով ստեղծված բնագրերին, դրանց բնույթին, միայն
գրաբարով պահպանված համաշխարհային գրավոր երկերին
3. ճշգրիտ գրել դասական ուղղագրությամբ և ընթերցել գրաբար, միջին հայերեն բնագրեր,
4. ներկայացնելու գրաբարի քերականական և շարահյուսական հիմնական
օրինչափությունները,
5. թարգմանել ու մեկնաբանել գրաբար տեքստեր։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. գրելու հին ուղղագրությամբ, ընթերցելու և հասկանալ գրաբար տեքստեր
7. օգտվելու գրաբարով գրված պատմագրական, վիմագրական տեքստերից,
հիշատակարանների և այլ աղբյուրների տվյալներից
8. լուսաբանելու մեր օրերում գրաբարի գործածության շրջանակներին
9. ըստ անհրաժեշտության օգտվելու գրաբարի՝ իբրև արդի հայերենի հարստացման
աղբյուրի, շտեմարանից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. գրաբարի և հայերենի այլ լեզվավիճակների միջև եղած կապը,
11. գրաբար՝ դեռևս չքննված և չթարգմանվան երկերի աշխարհաբար թարգմանություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5. ընթերցել, մեկնաբանել ու թարգմանել գրաբարով գրված տեքստեր,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվելու, ձևակերպելու ու ներկայացնելու
բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք, շարադրելու վերլուծական տեքստեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն՝ քերականական հիմնադրույթների պարզաբանմամբ
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի՝ ձեռագիր մատյանների և այլ աղբյուրների պատճենների մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրաբարն իբրև հայերենի փուլերից մեկը՝ համաժողովրդական լեզու, գրաբարով
ստեղծված ինքնուրույն և թարգմանական գրավոր ժառանգությունը։
2. Գրաբարի (դասական) ուղղագրությունը, հնչյունական համակարգը,
արտասանությունը, հնչյունափոխական կանոնները։
3. Գրաբարի բայական համակարգը, ժամանակաձևեր, դրանց կազմության եղանակները,
իմաստները,

1. Գրաբարի անվանական հոլովման համակարգը, հոլովիչներ, հոլովակերտներ, պարզ և
խառն հոլովումներ: Պարզ հոլովումներ. Ա, Ե, Ի, Ո, ՈՒ հոլովումներ։

2. Խառը հոլովումներ. Ի-Ա, Ո-Ա հոլովումներ։
3. Գրաբարի անկանոն հոլովումները:
4. Գրաբարի դերանվանական հոլովումները, անձնական, ցուցական դերանուններ,
գործածության օրինաչափությունները։

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

Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2007։
Աբրահամյան Ա, Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976։
Շարաբխանյան Պ., Հայոց լեզվի պատմության քրեստոմատիա, Եր, 1985։
Պողոսյան Ն., Գրիգորյան Ս., Գրաբարի ընթերցարան, Եր., 2010։
5. 5-րդ դարի հայ պատմագրական երկեր, Աստուածաշունչ։

6. Հայերենի դասական ուղղագրությունը, Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ.
Յուզբաշյան, Եր., 2009:
7. Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը ԵՎ միջին դարերում կրած
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փոփոխությունները, Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան, Եր.,
2015:

1104/Բ28

Հնագիտության հիմունքներ և Հայաստանի հնագիտություն

5 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 5 ժամ

դաս.-50 ժամ, գործ.-25 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակներն են`


ուսանողներին ծանոթացնել հնագիտական հիմնական հասկացություններին,



ներկայացնել հնագիտության առնչությունները պատմական բնույթի, ավելի
ընդարձակ` հասարակական բնույթի, ինչպես նաև ճշգրիտ գիտությունների հետ,



ծանոթացնել խաչմերուկ գիտությունների հետ, ինչպես օդային հնագիտությունն է,
էթնոհնագիտությունը, գեոհնագիտությունը, հաղորդել գիտելիքներ հնագիտական
հուշարձանները թվագրելու պարզագույն և առավել արդիական ու բարդ մեթոդների
մասին,



ծանոթացնել Հայաստանի, Մերձավոր Արևելքի և հյուսիսային Եվրասիայի
հնագիտության հիմնախնդիրներին, տարածաշրջանի առավել հայտնի հնագիատական
մշակույթների մոդելների հետ,առանցքային հնագիտական մշակույթների և
հնագիտական հուշարձանների հետ` Ստորին Քարի դարից սկսած մինչև Ուշ
Միջնադարը ներառյալ,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դասակարգելու և սահմանելու հնագիտության հիմնական հասկացությունները,
2. արժևորելու հասարակության զարգացման հաջորդական փուլերը,
3. լուսաբանելու պատմական Հայստանի դերը համաշխարհային պատմության և
մշակույթի
մեջ, առնչությունները մոտ և հեռու երկրների հետ,
4. նկարագրելու Հայաստանի և Մերձավոր Արևելքի, Սև ծովի ավազանի, Սիբիրի,
Կենտրոնական ու Հարավային Ասիայի բոլոր պատմական դարաշրջանների առանցքային
հնագիտական մշակույթները և հնավայրերը,
5. վերարտադրելու գիտելիք հնագիտության տեխնիկական միջոցների և
ուսումնասիրության մեթոդների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. օգտագործելու մասնագիտական կարողությունները, յուրացրած գիտական
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սկզբունքները, տեխնիկական միջոցները և մեթոդները դաշտային պայմաններում և
տեսական աշխատանքի մեջ,
7. լուծելու Հայաստանի ու տարածաշրջանի երկրների պատմության և մշակույթի
խնդիրները հնագիտական ուսումնասիրության արդյունքում ստացված նյութի
օգնությամբ,
8. պարզաբանելու Մերձավոր Արևելքում հնագույն ժամանակներից մինչև միջնադարը
առկա երկրների հասարակական զարգացման տեմպերի փոփոխության պատճառները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. օգտվելու զանազան շտեմարաններից հասու հնագիտական նյութից,
10. վերլուծելու համեմատական նյութը և կատարել հետևություններ պատմության և
մշակույթի, տեսական հնագիտության ասպարեզներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել պատմական մի շարք գիտությունների՝
հնագիտության, ազգագրության նպատակը, խնդիրները, մեթոդները, լուսաբանել
նախնադարյան հասարակության, Հայաստանի հնագիտության ու ազգագրության
պատմության հարցերը,
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության
պատմության և տեսության խնդիրները,
Բ6. արժևորելու, գնահատականներ հնչեցնելու հայ և համաշխարհային արվեստի ու
մշակույթի պատմության և տեսության խնդիրների վերաբերյալ,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. գործնական պարապմունք,
4. ունկնդրում,
5. ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հնագիտությունը որպես ինքնուրույն գիտություն, հնագիտության հիմնական
հասկացությունները: Հնագիտության կապը այլ գիտությունների հետ:Հնագիտական
ուսումնասիրության նորագույն մեթոդները և տեխնիկական միջոցները:
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2. Մարդու առաջացման հմնախնդիրը հնագիտության մեջ: Հնագույն կայանատեղիները
Աֆրիկայում, Մերձավոր Արևելքում և Հայաստանում:
3. Անցումը բնության բարիքների սպառումից դեպի արտադրող տնտեսաձևերը:
Երկրագործ-անասնապահների մշակութային դաշտը Մերձավոր Արևելքում:
4. Նեոլիթյան հեղափոխություն կամ էվոլյուցիա, Արգավանդ կիսալուսնի երկրները:
5. Պոլիմետալների դարաշրջանի սկիզբը Հայաստանում և հարակից երկրներում:
6. Էնեոլիթյան Հայսատանի, Միջագետքի, Սիրիայի և Փոքր Ասիայի տնտեսությունը և
առանցքային հնավայրերը:
7. Խեցեղեն սպասքի և շինարարական տեխնիկայի էվոլյուցիան պղնձեքարի դարում:
8. Մերձավոր Արևելքի և Հայաստանի Վաղ Բրոնզի, Միջին Բրոնզի և Ուշ Բրոնզի դարի
արվեստն ու արհեստները, տեխնիկական և տնտեսական առանձնահատկությունները
9. Միջին Ասիան, Սև ծովի հյուսիսային ավազանի և հյուսիսային բալկանների էնեոլիթյան
ու վաղբրոնզեդարյան հնագիտական մշակույթները:
10. Վաղ երկաթի դարի հնագիտությունը. Հայստանի և տարածաշրջանի հնագիտական
մշակույթի առանձնահատկությունները և ընդհանրությունները:
11. Կիմերների, սկյութների և սարմատների հնագիտությունը:
12. Սև ծովի ավազանի և Կենտրոնական Ասիայի անտիկ դարաշրջանի հնագիտությունը:
13. Աքեմենյան, հելլենիստական և հռոմեական դարաշրջանի Հայաստանի հնագիտական
հուշարձաններն ու ուղեկցող նյութը և հայ ժողովրդի կազմավորման ավարտը:
14. Սև ծովի հյուսիսային ավազանը և Կենտրոնական Ասիան Վաղ Միջնադարում
համաձայն հնագիտական տվյալների:
15. Վաղ, Զարգացած և Ուշ Միջնադարյան Հայաստանի հնագիտությունը, հնագիտական
հուշարձանները, հայ մշակույթի դրսևորման զանազան ոլորտները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ.Ավետիսյան, Ռ.Բադալյան, Ս.Հմայակյան, Ա.Փիլիպոսյան, Հայաստանի բրոնզերկաթի դարաշրջանների պարբերացման և ժամանակա•րության հարցերի շուրջ
(Հ.Մարտիրոսյանի սանդղակն արդի հնագիտաության հիմնախնդիրների
համատեքստում):- Հայաստանի հանրապետությունում 1993-1995 թթ. հնագիտական
հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10–րդ գիտական նստաշրջան:
Զեկուցումների թեզեր, Երևան, 1996, էջ 8-10:
2. Ս.Ա.Եսաայան, Հայաստանի հնագիտություն, Երևան, 1992:
3. Հայկ Հակոբյան, Հայոց պատերազմները և ռազմարվեստը Տիգրան Մեծի օրոք, Երևան,
2013:
4. Հնագիտական աշխատանքները Հայաստանում 1990-2003թթ., Երևան, 2005:
5. Äæîðäæ Áàññ. Ïîäâîäíàÿ àðõåîëîãèÿ. Äðåâíèå íàðîäû è ñòðàíû. Ì., 2003:
6. Б.Б. Пиотровский. История и культура Урарту. С.-Пб., 2011:
7. Mapmûíîâ A. È. Øep ß. A. Memoäû apxeoëoru÷ecêoro uccëeäoâàíèÿ. M.,Bûñøàÿ øêîëà.
2002.
8. Paul G. Bahn. Archaeology: A Definitive Guide, New York: Barnes and Noble books, 2003.
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՛՛ՀԲ՛՛ Միջին դարերի պատմություն-2

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


գիտելիքներ հաղորդել եվրոպական ուշ միջնադարյան հասարակությունների
պատմությունը և տիպաբանությունը,



բացահայտել միջնադարյան հասարակության զարգացման տնտեսական, քաղաքական,
գաղափարախոսական, մշակութային միտումները,



վերհանել Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների, Կապիտալիստական
հարաբերությունների ձևավորման, Ռեֆորմացիայի, Հակառեֆորմացիայի և աշխարհի
պատկերի ընդլայնման իրողությանները,



վերարժևորել միջնադարյան քաղաքակրթության աստիճանական քայքայման ու դեպի
նոր` արդյունաբերական հասարակություն անցման հիմնարար առանձնահատկությունները:



իրականացնել հետազոտություններ ուշ միջնադարի տարբեր հիմնախնդիրների շուրջ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու եվրոպական ուշմիջնադարյան հասարակությունների տիպաբանությունն
ու փոխակերպությունների ընթացքը, ինչպես նաև զարգացման
քաղաքական, գաղափարախոսական, մշակութային միտումները,
2. նորովի լուսաբանելու եվրոպական ուշմիջնադարյան
բաղադրիչներն ու առանձնահատկությունները,
3. բացատրելու

և

հիմնավորելու

Աշխարհագրական

մեծ

պատմության

տնտեսական,

հիմնարար

հայտնագործությունների,

Կապիտալիստական հարաբերությունների, Ռեֆորմացիայի և Հակառեֆորմացիայի
տիպաբանությունը, դրանց բովանդակային և հաստատութենական նշանակությունն
ինչպես եվրոպական տեղային (լոկալ), այդպես և համաշխարհային համընդգրկուն
(գլոբալ) պատմության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տիպաբանելու եվրոպական ուշմիջնադարյան պատմության տարբեր շրջափուլերում ի
հատ եկած քաղաքական, տնտեսական, հասարակական-պետական, մշակութային
կառույցներն ու գաղափարաբանությունները,
5. տարբերակելու և միմյանց հարաբերելու եվրոպական ուշմիջնադարյան խոշոր
անհատականությունների
և
հասարակական
խմբերի
դերակատարությունը
պատմության հեռանկարում,
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6. մեկնաբանել Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների, Կապիտալիստական
հարաբերությունների, Ռեֆորմացիայի և Հակառեֆորմացիայի ազդեցությունը հետագա
Եվրոպայի և Համաշխարհային պատմական փորձառության և գաղափարական
զարգացման վրա,
7. օգտագերծելու եվրոպական ուշմիջնադարյան հասարակական
գաղափարաբանությունների
վերաբերյալ
գիտելիքներն
ու
պատմագիտական հետազոտական աշխատանքներ կատարելիս,

կառույցների և
հմտությունները

8. ձեռք բերված գիտելիքները գործնականորեն կիրառել այլ ժամանակաշրջանների և այլ
քաղաքակրթությունների պատմության ուսումնասիրության գործընթացում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկելու և բնութագրելու դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր:
2. Խմբային և ինքնուրույն աշխատանքների վրա հիմնված քննարկումներ:
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում:
4. Նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները:
Կապիտալիստական հարաբերությունների ձևավորումը:
Գաղութատիրական համակարգի ձևավորումն ու հաստատումը:
Ռեֆորմացիան և Հակառեֆորմացիան:
Զարգացած միջնադարի հասարակական կառույցը և տիպաբանությունը:
Ուշմիջնադարյան քաղաքը:
Արհեստը ուշմիջնադարյան քաղաքում:
Եկեղեցին և նրա կազմակերպությունը ուշ միջնադարում:
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9. Ուշմիջնադարյան «Ռազմական հեղափոխությունը»:
10. Ուշմիջնադարյան սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կյանքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Карпов С.П. (ред.), История Средних веков: В 2 т., Том 2: Раннее Новое время, 7-е издание,
доработанное, М.: Издательство Московского университета, 2010.
2. Allmand Ch. (ed.) The New Cambridge Medieval History, Vol. 7, c. 1415 - c. 1500, Cambridge
University Press, 2008.
3. Cantor F. N., The Civilization of the Middle Ages: A Completely Revised and Expanded Edition
of Medieval History, the Life and Death of a Civilization, Harper Perennial, 2015.
4. Bauer S. W., The History of the Medieval World: From the Conversion of Constantine to the
First Crusade. New York: W. W. Norton, 2010.
5. Fried J., Lewis P., The Middle Ages, Belknap Press, 2015.

1101/Բ30

Ռուսաստանի պատմություն-3

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողին տրամադրել համակողմանի գիտելիք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի
առաջին երկու տասնամյակների Ռուսաստանի պատմության վերաբերյալ,



ծանոթացնել Նիկոլայ 2-րդի կառավարման ժամանակահատվածի Ռուսաստանի
պետական կառույցը ու դրա վերափոխումները, Ռուսաստանում հեղափոխությունների
առաջացման պատճառները, կուսակցական համակարգի և պառլամենտարիզմի
ձևավորման գործընթացը,



օժանդակել ուսանողներին՝ ժամանակաշրջանի մասին առավել ընդգրկուն
պատկերացումներ կազմելուն և դրանք իրենց մասնագիտական հմտություններում
օգտագործելուն:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հիմնական ուղղություններով ներկայացնել Ռուսաստանի 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դ.
առաջին երկու տասնամյակների պատմության բոլոր առանցքային ու կարևոր խնդիրները,

2.

թվարկել, դասակարգել և ներկայացնել ժամանակաշրջանի պատմության հիմնական
սկզբնաղբյուրները, քննական վերլուծության ենթարկել այդ պատմափուլի առանցքային
նշանակություն ունեցող գրականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3.

Ռուսաստանի պատմության այդ ժամանակաշրջանի գործընթացները վերլուծել և տալ
դրանց գնահատականները,

4.

գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառել ուսումնառության
ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներ,

5.

գնահատել Ռուսաստանի տեղն ու դերը միջազգային ասպարեզում, համեմատելով այն
ժամանակաշրջանի այլ խոշոր երկրների հետ,

6. Պատկերացում ունենալ Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ՝
օգտագործելով պատմականության սկզբունքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ:
2.Գիտական բանավեճերի և սեմինարների անցկացում:
3. Ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռուսաստանի ներքին և արտաքին դրությունը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին
2. 1904-1905 թթ. ռուս-ճապոնական պատերազմը և Ռուսաստանի միջազգային
մեկուսացումը
3. 1905-1907 թթ. ռուսական առաջին բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունը
4. Պառլամենտարիզմի ձևավորումը Ռուսաստանում
5. Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը առաջին համաշխարհային
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պատերազմի նախօրյակին
6. Առաջին աշխարհամարտը և Ռուսաստանը
7. Ցարական վարչակարգի տապալումը և իշխանության նոր մարմինների ստեղծումը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Лиддел Б. Г., История первой миравой войны, M., 2015.
2. Омельченко Н. А., История государственного управления в России, М., 2008.
3. Сахарова А. Н., Новейшая история России, М., 2015.
4. Сахарова А. Н., История России, т. 2, М., 2005.
5. Федорова В. А., История России: XIX-начала XX в., М., 2006.

1106/Բ31

Հայոց պատմություն-4

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

4-րդ՝գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել Հայոց նոր շրջանի պատմության`
1877-1918 թթ. պատմափուլն ընդգրկող ժամանակահատվածի հիմնախնդիրները,
բազմաթիվ նորահայտ վավերագրերի օգտագործմամբ կամ փաստերի նորովի
մեկնաբանմամբ ձևավորել պատմության մի շարք առանցքային և հետաքրքրություն
ներկայացնող խնդիրների` արդի պահանջներին համապատասխան իմացություն:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել ուսումնասիրվող շրջանի քիչ թե շատ կարևոր իրադարձությունները,
2. լուսաբանել ուսումնասիրության առարկա շրջանի Հայոց պատմության առանցքային
խնդիրները,
3. ներկայացնել վերոհիշյալ շրջանի պատմության մինչ վերջերս «սպիտակ» համարվող
էջերը, մատնանշել այդ ոլորտում առայսօր առկախ խնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել և նորովի մեկնաբանել հայոց ազատամարտի, Հայկական հարցի, Հայոց
ցեղասպանության և այլ հիմնախնդիրների հետ կապված մի շարք կնճռոտ խնդիրներ,
5. իրատեսորեն գնահատել այն անբարենպաստ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը,
որում հայտնվել էր հայ ժողովուրդը այդ տարիներին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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6. համադրել և վերլուծել փաստերը, Ճիշտ ու օբյեկտիվ եզրահանգումներ կատարել,
7. դասընթացի տարբեր հիմնախնդիրների վերաբերյալ զեկուցումներ պատրաստել և
գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնել հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Բ3. պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. ռեֆերատի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայոց նոր շրջանի պատմության սկզբնաղբյուրները և ուսումնասիրվածությունը:
2. Հայկական հարցը (բովանդակությունը և ծագումը, հարցի միջազգայնացումը և
էվոլյուցիան մինչև 1918 թվականը):
3. Ազգային-ազատագրական պայքարի զինված փուլը (ազատագրական խմբակները և
կազմակերպությունները, քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը,
ազատամարտի ձևերը, փուլերը և հիմնական դրվագները):
4. Հայոց ցեղասպանությունը (հայերի բնաջնջման աբդուլհամիդյան ծրագիրը և դրա իրագործման սկիզբը, կիլիկիահայերի ջարդերը, Հայոց մեծ եղեռնը):
5. Հայաստանը XX դ. սկզբին:
6. Հայ ժողովուրդը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին:
7. Հայաստանը Ռուսաստանյան 1917 թ. հեղափոխությունների շրջանում: Հայաստանի
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Հանրապետության հռչակումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Կարապետյան Մ. Ս., Հայաստանը 1912-1920 թվականներին, ուսումնական ձեռնարկ
բուհերի համար, Եր., 2003:
2. Հայոց պատմություն, դասագիրք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
համար, խմբ. Հր. Ռ. Սիմոնյանի, Եր., 2012:
3. Հայոց պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատոր III, Նոր
ժամանակաշրջան (XVII դարի երկրորդ կես – 1918 թ.), գիրք առաջին (XVII դարի երկրորդ
կես – XIX դարի վերջ), Եր., 2010
4. Հայոց պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատոր III, Նոր
ժամանակաշրջան (XVII դարի երկրորդ կես – 1918 թ.), գիրք երկրորդ (1901–1918), Եր.,
2010

1104/Բ32

Հայ ազգագրություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.-20 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել հայ ազգագրության, իբրև գիտության կայացման, ձևավորման ու
զարգացման ընթացքը՝ նախախորհրդային, խորհրդային և ետխորհրդային շրջանների
հիմնական պարբերացմամբ։ Ներկայացնել նաև ականավոր հայ ազգագրագետներին,
տալ Հայաստանի պատմաազգագրական շրջանացման պատկերը,



դասընթացի շրջանակներում
իր ամբողջության մեջ կներկայացվի հայոց
բազմահարուստ ազգագրական-մշակութային ժառանգությունը՝ արտադրական,
կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ, հումանիտար մշակույթների հիմնական
համալիրներով,



լուսաբանել ազգային կենցաղամշակութային ինքնատիպ դրսևորումները, արժևորել
հայ մշակույթի ու կենցաղի համաշխարհային երևույթների մեջ տեղական-հայկականն
իրեն ներհատուկ առանձնահատկություններով, արժևորել հայկական մշակութային
արժեքները ստեղծված ինչպես նախաքրիստոնեական, այնպես էլ հետագա
դարաշրջաններում։



իրականացնել հետազոտություններ հայ ազգագրության տարբեր խնդիրների շուրջ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

լուսաբանելու հայ ազգագրական գիտության ձևավորման, կայացման ու զարգացման,
ինչպես նաև ականավոր հայ ազգագրագետների գիտական գործունեության
պատմությունը,

2.

ներկայացնելու
հայոց
ազգագրական-մշակութային
չափազանց
հարուստ
ժառանգությունը՝ որպես ամբողջություն և վերջինիս առանձին համալիրներն ու
ենթահամալիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ինքնուրույն վերլուծելու ազգագրական նյութն ու այն դիտարկել Հայաստանի հարևան
էթնիկ հանրությունների հետ համեմատությունների մեջ,
4. որպես պատմաբան-ազգագրագետ, աշխատանքում և կյանքի այլ ոլորտներում կիրառել
իր
ձեռք
բերած
ազգագրական
գիտելիքները։
Կիրականացնի
ազգային
կենցաղամշակությաին երևույթների որոշակի օրինաչափությունները տարբերակելու,
գնահատելու, հայ մարդու բարոյական նկարագրի, ընտանեկան, հասարակական,
ազգային կերպարի բնութագրման ու ներկայացման մեթոդաբանությունը,
5.

հայ ազգագրություն դասընթացի տեսական, մեթոդաբանական առանձին ոլորտների
վերաբերյալ լավ իմացության շնորհիվ ապագա պատմաբանը, մանկավարժն ու
ազգագրագետը կկարողանա կրթական համակարգում հավուր պատշաճի ներկայացնել
հայոց մշակույթն ու վերջինիս առանձին համալիրները, ինչն էական է նոր մարդու
աշխարհայացքի ձևավորման, աշխարհաճանաչողության և բազմաթիվ այլ առումներով,

6. տնտեսական-արտադրական, կենսապահովման մշակույթի ավանդական շատ
տարրերի գործնական պրակտիկ պահպանումն ու կիրառությունը ժամանակակից
տնտեսամշակութային կյանքում՝ մասնավորապես ՝ երկրագործա-անասնապահական,
արհեստագործական լավագույն ավանդույթների կիրառությունը մեր օրերի
ժողովրդական տնտեսության մեջ, ավանդական բնակավայրերի ու բնակարանների
կառուցապատման
ժողովրդական
հմտությունների
ներդնումը
բացօթյա
թանգարանաշինության, ժամանակակից ավանների ու քաղաքների հիմնման, նաև՝
ազգային տարազի ավանդական որոշ տարրերի զարդամոտիվների և զարդարանքի
կիրառությունը ժամանակակից հայկական հագուստի կայացման մեջ, ինչպես նաև
ազգային մերօրյա ուտեստում ավանդականի շատ գծերի պահպանումն ու
կիրառությունը՝ զբոսաշրջության աշխուժացման նպատակով,
7. ավանդական ընտանիքի, ներընտանեկան վարվելակարգի, ամուսնահարսանեկան և
սերնդաճի, մանկան դաստիարակության, հուղարկավորման և հիշատակման,
ազգատոհմային, համայնքային ու դրացիական, ազգային տոների և այլնի, անցյալի
լավագույն գծերի կիրառությունը մերօրյա սոցիոնորմատիվ մշակույթում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել պատմական մի շարք գիտությունների՝
հնագիտության, ազգագրության նպատակը, խնդիրները, մեթոդները, լուսաբանելու
նախնադարյան հասարակության, Հայաստանի հնագիտության ու ազգագրության
պատմության հարցերը,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
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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.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Հայ ազգագրության սկզբնաղբյուրներն ու պատմություն:
2. Հայերն աշխարհի էթնիկ հանրությունների համակարգում:
3. Հայոց ավանդական և ժամանակակից արտադրական մշակույթը:
4. Հայոց կենսապահովման և սոցիոնորմատիվ մշակույթները:
5. Հայոց հասարակական հնավանդ և ժամանակակից կառույցները:
6. Հայոց ավանդական և ժամանակակից հումանիտար մշակույթը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գաբրիելյան Մ․Ռ․,Հայկական ընտանիքն անցումային շրջանում, Եր․,2005։
2. Նահապետյան Ռ․Ա․, Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը։ Բուհական ուսումնական
ձեռնարկ, Եր․, 2009։
3. Նահապետյան Ռ․Ա․, Հայ ազգագրության պատմություն․ մաս 1․ Հնագույն և հին
սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները հայերի Հայաստանի մասին։
Բուհական ուսումնական ձեռնարկ, Եր․, 2010։
4. Նահապետյան Ռ․Ա․, Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական
սովորույթներն ու ծեսերը /պատմաազգագրական ուսումնասիրություն, Եր․, 2011։
5. Նահապետյան Ռ․Ա․,
Հայոց ազգագկցական համակարգը /պատմաազգագրական
ուսումնասիրություն/, Եր․, 2012։
6. Նահապետյան Ռ․Ա․, Հունա-հռոմեական անտիկ դարաշրջանի սկզբնաղբյուրների
ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին, Եր․, 2018։
7. Армяне, Серия «Народы и культуры», М., 2012.
8. Арутюнов С.А., Мкртумян Ю.И., Армяне-Расы и народы, вып. 8, М.,1980, с. 262-271.
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1402/Բ33
Շաբաթական 5 ժամ
4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Գրաբար-2

6 ECTS
կրեդիտ

գործ.- 90 ժամ
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել գրաբարի բառապաշարային հիմնական առանձնահատկությունները,
հոլովման և խոնարհման համակարգերը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գրաբարի քերականական համակարգի հիմնական
առանձնահատկությունները.

2. բացատրելու գրաբարի և աշխարհաբարի բառապաշարային հիմնական
տարբերությունները.

3. մատնանշելու

լեզվի
զարգացման
ընթացքում
համակարգերում կատարված փոփոխությունները։

հոլովման

և

խոնարհման

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

5. վերլուծելու գրաբար բնագրեր.
6. գործնականում կատարելու գրաբար բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. համակարգելու գրաբար նմուշների վերաբերյալ տվյալներ.

8. մեկնաբանելու լեզվական նորմից եղած շեղումները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ5. ընթերցել, մեկնաբանել ու թարգմանել գրաբարով գրված տեքստեր,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվելու, ձևակերպելու ու ներկայացնելու
բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք, շարադրելու վերլուծական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական աշխատանքների և վարժությունների կատարում.
2. գրաբար բնագրերի լեզվական վերլուծություն.
3. գրաբար բնագրերի վերածում աշխարհաբարի։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
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Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

4. Անկանոն բայեր:
5. Պակասավոր, եղանակիչ բայեր, բաղադրյալ ժամանակաձևեր։
6. Գրաբարի ածականներն ու թվականները։
7. Դերանվանական մակբայներ:
8. Համաձայնությունն ու շարադասությունը գրաբարում։

9. Ածական անուն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմությունը։
10. Ածականների հոլովումը։
11. Թվականը գրաբարում։
12. Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները։ Գրաբարի հոդերը։ Գրաբարի
շաղկապները։
13. Գրաբարի գործածության շրջանակները արդի ժամանակներում։

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

Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2007։
Աբրահամյան Ա, Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976։
Շարաբխանյան Պ., Հայոց լեզվի պատմության քրեստոմատիա, Եր, 1985։
Պողոսյան Ն., Գրիգորյան Ս., Գրաբարի ընթերցարան, Եր., 2010։
5. 5-րդ դարի հայ պատմագրական երկեր, Աստուածաշունչ։

1101/Բ34

՛՛ՀԲ՛՛Պատմագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել պատմական գործընթացի վերաբերյալ տարբեր ժամանակներում
առաջ քաշված հայեցակարգերը,
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լուսաբանել պատմական
հիմնական սկզբունքները,



պատմագիտության գործառույթների լուսաբանման հիմամբ վեր հանել պատմական
ճանաչողության յուրահատկությունը,



հիմնավորել պատմական հետազոտության և նրա մեթոդաբանության կապի
անհրաժեշտությունը:



իրականացնել
հետազոտություններ
պատմագիտության
մեթոդաբանության տարբեր խնդիրների շուրջ

գործընթացը

կերտող

գործոնների

հետազոտման

տեսության

և

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ամբողջական պատկերացում ունենալ պատմագիտական առավել նշանակալի
տեսությունների և մեթոդաբանական դպրոցների մասին,
2. ըմբռնել եվրոպական պատմագիտական մտքի առանձնահատկությունները,
3. տիրապետել
պատմագիտության
տերմինաբանությանը:

տեսության

և

մեթոդաբանության

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. պատմագիտության
մոտեցումներ,

հիմնախնդիրների

վերաբերյալ

դրսևորել

ինքնուրույն

5. կիրառել պատմական գործընթացը կերտող գործոնների հետազոտման հիմնական
սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. թվարկել և պարզաբանել ընդհանուր տրամաբանության ու պատմագիտության
սկզբունքները, մեթոդները, լուսաբանելու պատմության վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսությունները:
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ակադեմիական դասախոսություններ:
2.Ուսումնական հետազոտություն / ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում/,
3.Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանք հանձնարարված հիմնական գրականության
հիման վրա:
4. Զննականության մեթոդ և գրաֆիկական կազմակերպիչներ /Վենի տրամագիծ,
հասկացությունների համեմատության էմաձև, տեաձև աղյուսակներ և այլն/:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Պատմագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն դասընթացի առարկան,
խնդիրները, նպատակները:
2.Պատմագիտությունը իբրև ուրույն հետազոտական միջավայր՝ իր օբյեկտով,
սուբյեկտով, գործառույթներով, հիմնախնդիրներով և մեթոդներով: Պատմական
ճանաչողության ձևավորման հիմնական փուլերը:
3.Պատմության գիտականության հիմնախնդիրը. պատմության դրապաշտական
/պոզիտիվիստական/, ռոմանտիկական ընկալումները ևԿ.Մարքսի ֆորմացիոն
տեսությունը:
4.Հասարակության զարգացման քաղաքակրթական մոտեցումները պատմագիտության
մեջ:
Պատմագիտության
հարացույցը
20-րդ
դարասկզբին.
<<Աննալների>>
պատմագիտական դպրոցը:
5.Պատմագիտական
հետազոտությունների
վերաբերյալ
պոստմոդեռնիստական
մոտեցումները:Նոր ուղղություններ պատմագիտության մեջ:
6. Պատմական հետազոտության համընդհանուր և հատուկ պատմական մեթոդները:
7.Պատմական իրադարձություն, երևույթ և գործընթաց: Պատմական գործընթացների
հետազոտման հիմնական սկզբունքները:
8.Պատմագետի գործունեության դիտանկյունները: Պատմագետ-հետազոտողի տիպը և
անձնական որակները: Պատմագետը իբրև <<դարաշրջանի բանական աչք>>.
Պատմական ժամանակ, հիշողություն և մոռացում:
9. Պատմական փաստը և սկզբնաղբյուրի ընտրության սկզբունքներն ու նրանով
աշխատանքի փուլերը:
10. Հատուկը և կրկնվողը պատմության մեջ: Պատմական առաջադիմությունը և
հետադիմությունը: Պատմության այլընտրանքայնությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Теория и методология истории: учебник для вузов,/ Отв. Редакторы В.В.Алексеев, Н.Н.
Крадин и др./, Волгоград , 2014.
2.История исторического знания,Учебник под.ред. В.В. Зверева, М.,2013.
3.Гринин Л.Е., От Конфуция до Конта: Становление теории, методологии и философии
истории, М.,2012.
4.Арьес Ф., Время истории, М.,2011.
5. Бенн С., Одежды Клио, М.,2011.
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6. Кондорсе Ж., Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума, М.,2011.
7.Смоленский Н., Теория и методология истории, М.,2008.
8. Бродель Ф., Грамматика цивилизаций, М.,2008.
9.Лаптева М., Теория и методология истории, Пермь,2006.
10. Семенов Ю., Философия истории, М.,2003.
11.Блок М.,Апология истории или ремесло историка, М.,1986.

1106/Բ35

Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել հայոց պատմության հնագույն և հին շրջանների աղբյուրագիտության
հիմնախնդիրները,



լուսաբանել Հայաստանի միջնադարյան պատմության աղբյուրագիտության
հիմնահարցերը,



քննարկել հին և միջնադարյան պատմագրական ուղղությունների և առանձին
հեղինակների մեթոդաբանությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ծանոթացնելու Հայաստանի հին և միջնադարյան պատմության սկզբնաղբյուրների
հիմնական խմբերին,
2. ներկայացնելու հայ և օտար սկզբնաղբյուրների հիմնական
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. բացահայտելու և լուսաբանել Հայաստանի հին և միջնադարյան պատմության
սկզբնաղբյուրների օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները,
4. քննարկելու հայոց հին և միջնադարյան պատմության սկզբնաղբյուրները
համաշխարհային աղբյուրագիտության համատեքստում,
5. վերլուծելու այն սկզբունքները, որոնցով պետք է առաջնորդվի մերօրյա պատմաբանը
տարաբնույթ սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելիս:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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6. վերլուծելու և արժևորելու փաստերը, կատարել հետևություններ,
7. գնահատելու տարատեսակ սկզբնաղբյուրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայոց պատմության հիմնական
սկզբնաղբյուրները, ընդհանուր գծերով ներկայացնել հայ պատմագիտության,
պատմագիտական մտքի էվոլյուցիան:
Բ4. ազատորեն կողմնորոշվել արխիվներում, Մատենադարանում՝ պատվիրելով ու
աշխատելով արխիվային փաստաթղթերի և ձեռագրերի հետ,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն և փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայոց պատմության հնագույն շրջանի սկզբնաղբյուրները,
2. Հայոց պատմության հին շրջանի սկզբնաղբյուրները,
3. Հայոց պատմության վաղ միջնադարյան շրջանի սկզբնաղբյուրները,
4. Հայոց պատմության զարգացած վաղ միջնադարի սկզբնաղբյուրները,
5. Հայոց պատմության ուշ միջնադարյան շրջանի սկզբնաղբյուրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մատենագիրք Հայոց, հ. Ա – Ի, Ե., 2003 – 2014 (20 հատորներում ընդգրկված են 5-12րդ դարերի բոլոր հայ մատենագիրների երկերի բնագրերը)
2. Մելիք-Բախշյան Ստ., Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն, Ե., 1996
3. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. I, Ե., 2007,
4. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. II, Ե., 2011:
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1101/Բ36

Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմություն

4 ECTS
կրեդիտ

Շաբաթական 3 ժամ

դաս.-30 ժամ, գործ.- 15 ժամ

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմության հիմնահարցերը,
զարգացման ընթացքի առանձնահատկությունները, էթնոքաղաքական,
դավանակրոնական հարաբերությունների բովանդակությունը,



լուսաբանել բազմազգ Վրաստանում և Ադրբեջանում էթնիկ
հակամարտությունների ծագման և զարգացման պատմական արմատներն ու
դրանց ժամանակակից դրսևորումները,



բացահայտել Վրաստանի և Ադրբեջանի հանրապետություններում ներկա
իրողությունների պատճառահետևանքային կապերի գործնական նշանակությունն
ու դերակատարությունը տարածաշրջանի անվտանգության համատեքստում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դասակարգելու ու ներկայացնելու Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմությանն
առնչվող սկզբնաղբյուրները,
2. քննական վերլուծությամբ մատուցել երկու երկրների պատմությանը վերաբերող
գրականությունը, մասնավորապես բացահայտելով դրանցում տեղ գտած
կեղծարարության ու նենգափոխության դրսևորումները,
3. ձևակերպել երկու երկրների պատմության առանցքային հիմնախնդիրները և
առավել կարևոր թեմաները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վրաստանի ու Ադրբեջանի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ դրսևորել
քննական մոտեցումներ և կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ,
5. գիտական հետազոտության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում
ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
6. համեմատական վերլուծություն կատարել երկու երկրների պատմական և արդի
զարգացումների հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
7. Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմության ընթացքը դիտարկել ինչպես անցյալում,
այնպես էլ մեր ժամանակներում տարածաշրջանային, աշխարհաքաղաքական նոր
իրողություններիտեսանկյունից,
8. հանդիպադրել Վրաստանի ու Ադրբեջանի համար ընդհանուր պատմական
գործընթացները, երևույթները, քաղաքական- տնտեսական, էթնիկական,
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կրոնադավանական, մշակութային համալիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային

և

տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում
նաև թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները:
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ:
2.Ինտերակտիվ քննարկումներ, գիտական բանավեճեր:
3.Սեմինարներ, դիտակտիկ նյութերի, սլայդների, քարտեզների, ֆիլմերի
ցուցադրություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վրաստանի պատմության և Ադրբեջանի տարածքում հնագույն ժամանակներում
բնակվող այլէթնիկ ժողովուրդների վերաբերյալ անտիկ և վաղ միջնադարյան
սկզբնաղբյուրներ ու տեղեկություններ:
2. Վրաց ժողովրդի էթնոգենեզիսի հիմնահարցը: Վրաց- հայկական մշակութային
առնչությունները:
3. Արևմտյան և Արևելյան Այսրկովկասը պարսկա-արաբա-բյուզանդական
հարաբերությունների հանգույցում:
4. Վրաստանի էթնոդավանական նկարագիրը 7-11-րդ դդ: Մահմեդական տարրի
ստվարացումն Արևելյան Այսրկովկասում 13-15-րդ դդ: Էթնիկ տեղաշարժերն
Այսրկովկասում:
5. Այսրկովկասը թուրք- պարսկական մրցակցության և պատերազմների շրջանում 1617 րդ դդ.:
6. Վրաց- ռուսական հարաբերությունները 17-18-րդ դդ: Արևելյան Այսրկովկասը 18-րդ
դարում և Ռուաստանը:
7. Արևելյան ու Արևմտյան Վրաստանի միացումը ռուսական կայսրությանը: Ռուս
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պարսկական 1804-1813թթ. պատերազմը, Գյուլիստանի պայմանագիրը:
Այսրկովկասը ռուսական կայսրության կազմում:
8. Վրաստանի անկախության վերականգնումը և Ադրբեջան պետության ստեղծումը
1918թթ.:
9. Ադրբեջանի և Վրաստանի խորհրդայնացումը:
10. Վրաստանն ու Ադրբեջանը խորհրդային պետության կազմում:
11. Վրաստանն ու Ադրբեջանը հետխորհրդային ժամանակաշրջանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Очерки истории Грузии, т. 1-2, Тбилиси, 1988-1989.
2. Грузия, Проблемы и перспективы развития, под. ред. Е. М. Кожокина т.2, М. 2002.
3. История Азербайджана, Баку,1976.
4. Կնյազյան Դ., Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության կովկասյան
քաղաքականությունը 1918-20թթ., Երևան, 2008:
5. Ղուլյան Յու., Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների պատմությունից 191820թթ., Երևան, 2009:
6. Սարդարյան Կ., Հայ-վրացական հարաբերությունները 1918-20թթ., Երևան,2002:
7. Զոհրաբյան Է. Լ., Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմություն, դասընթացի ծրագիր,
Երևան,2008:

1101/Բ37

ԽՍՀՄ-ի և Ռուսաստանի հետխորհրդային շրջանի
պատմություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու Ռուսաստանի պատմության նորագույն ժամանակաշրջանի
հիմնախնդիրները,
2. գիտակցելու Ռուսաստանի խաղացած դերը հայերի պատմական ճակատագրում
3. և լուսաբանելու ներկա զարգացումները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառելու ուսումնառության
ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներ,
5. գնահատելու Ռուսաստանի տեղն ու դերը միջազգային ասպարեզում՝ համեմատելով
այն ժամանակաշրջանի այլ խոշոր երկրների հետ
6.

Պատկերացում ունենալ Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ՝
օգտագործելով պատմականության սկզբունքը

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները:
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ:
2. Գործնական աշխատանքներ և սեմինարներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում 1917թ.:
2. Քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում(1917-1922թթ.):
3. Ազգային հարցը և ազգային քաղաքականությունը ԽՍՀՄ-ում 1917-1930-ական թթ.:
4. Խորհրդային պետության արտաքին քաղաքականությունը 1917-1930-ական թթ.:
5. Վարչա-հրամայական համակարգի հաստատումը ԽՍՀՄ-ում և ստալինյան
բռնաճնշումները 1930-ական թվականներին:
6. ԽՍՀՄ-ը Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին:
7. ԽՍՀՄ-ը Գորբաչովյան վերակառուցման տարիներին:
8. Ազգային հիմնահարցը ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման տարիներին և հետխորհրդային
շրջանում:
9. ԽՍՀՄ փլուզումը:
10.Հետխորհրդային Ռուսաստանը 1990-2000-ական թթ.:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Хрестоматия по истопии России. 1917-1945. М., 1996
2. Хрестоматия по истопии России. 1946-1995. М., 1996
3. Барсенков А.С. Введение в собременныю Российскую историю. М., 2002
4. Верт Н. Историю советского государства. 1900-1991 г. М., 1996
5. История России в навейшее время. 1985-2009.Под ред. Безбородова А.Б., М. 2010
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6. История России с начала XIX века до начало XX века Под. ред. Сахарова А. Н. т.2, М.2015
7. Новейшая история Отечества XX века. Т.1-2, М. 1998
8. Отечественная история XX век., М., 1999.

1106/Բ38

Հայոց պատմություն-5

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակը Հայաստանի առաջին հանրապետության և Խորհրդային
Հայաստանի առաջին փուլի (մինչև 1945 թ.) պատմության բոլոր առանցքային ու կարևոր
խնդիրների վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընդհանուր գծերով ներկայացնելու Հայաստանի առաջին հանրապետության և
Խորհրդային Հայաստանի առաջին փուլի (մինչև 1945 թ.) պատմության բոլոր
առանցքային ու կարևոր խնդիրները,
2. թվարկել, նկարագրել ու մեկնաբանել խնդրո առարկա ժամանակաշրջանի
պատմության հիմնական սկզբնաղբյուրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. արժևորելու Հայաստանի
պատմության մեջ,

առաջին

հանրապետության

տեղն

ու

դերը

հայոց

4. գիտականորեն, նորովի գնահատակակններ տալ Հայաստանի խորհրդայնացման,
խորհրդային կարգերի ամրապնդման, ինչպես նաև Հայաստանում սոցիալիստական
հասարակարգ
կառուցելու
նպատակով
իրականացված
քաղաքականության
վերաբերյալ,
5. բացատրել Երկրորդ աշխարհամարտի՝ որպես սպառնալիքի նշանակությունը հայերի
համար և այն չեզոքացնելու ուղղությամբ ծավալված գործունեությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Ճիշտ և տեղին օգտագործելու պատմականության սկզբունքը,
7. ստեղծագործաբար
կիրառելու
ձեռք
բերված
աշխատանքներում և գիտական բանավեճերում:

գիտելիքները

հետազոտական

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
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ներկայացնել հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Սեմինար:
3. Քննարկում և բանավեճ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայաստանի առաջին հանրապետություն:
2. Խորհրդային կարգերի հաստատումն ու ամրապնդումը Հայաստանում:
3. Խորհրդային Հայաստանի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և կրթամշակութային
կյանքը 1920-1930-ական թթ.:
4. Հայերը Երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում. ռազմավարություն և մարտավարություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Հայոց պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հատոր IV, գիրք առաջին (19181945 թթ.), Եր., 2010:
Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (19181920 թթ), Եր., 2005:
Հակոբյան
Ա.,
Միակուսակցական
վարչակարգի
ձևավորումը
Խորհրդային
Հայաստանում, Եր., 2016:
Ղազախեցյան Վ., Հայաստանը 1920-1940 թվականներին, Եր., 2005:
Մանուկյան Ա., Հայաստանի հասարակական-քաղաքական կյանքը 1920-1940-ական
թթ., Երևան, 2002:
Հայոց պատմություն. Հիմնահարցեր, Ուսումնական ձեռնարկ, խմբ. Հր. Ռ. Սիմոնյան,
Երևան, 2000:

1102/Բ25

Նոր պատմություն

8 ECTS կրեդիտ
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շաբաթական 8 ժամ

դաս.- 60 ժամ, գործ.- 60 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել Արևմտյան քաղաքակրթության պատմության նոր ժամանակաշրջանը՝ 17-րդ դարից
20-րդ դարի սկիզբ,


քննարկել համաշխարհային կարևորության այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են Երեսնամյա
պատերազմը,
Վեստֆալյան
աշխարհակարգը,
արդյունաբերական
հեղափոխությունը,
Լուսավորականության
և
հեղափոխությունների
դարաշրջանը,
արդիականացման
և
ազգաշինության հարացույցերը Եվրոպայում, Ֆրանսիական հեղափոխության և Նապոլեոնյան
ժամանակաշրջանը, Վիեննայի աշխարհակարգը և եվրոպական հավասարակշռությունը, ԱՄՆ-ի
ձևավորումը և կայացումն իբրև համաշխարհային տերություն, եվրոպական համաշխարհային
տերությունների
արտաքին
և
գաղութային
քաղաքականությունը,
միջազգային
հարաբերությունները, ուժերի հավասարակշռությունն ու ռազմաքաղաքական դաշինքների
ձևավորումը, Առաջին համաշխարհային պատերազմը:



Ձևավորել պատմական մտածողության հմտություններ՝ նպաստելով ուսանողների քննական
մտածողության զարգացմանը։

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



ըմբռնել 17-րդ դարից 20-րդ դարի սկիզբ ընկած ժամանակահատվածում
Արևմտյան քաղաքակրթության հասարակական, քաղաքական, տնտեսական,
միջազգային և աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների պատմական
նշանակությունը, ֆրանսիական հեղափոխության և արդյունաբերական
հեղափոխության պատմաքաղաքական նշանակությունը և հետևանքները:



հասկանալ
Վեստֆալյան
աշխարհակարգի
և
հետագա
եվրոպական
հավասարակշռության
համակարգի
հիմնախնդիրները
ու
միջազգային
հակասությունների և ռազմաքաղաքական դաշինքների ու բաժանարար գծերի
առաջացման պատճառներն ու հետևանքները,



բացատրել
և
համեմատել
առանցքային
երկրների
արդիականացման
հարացույցները, և Առաջին աշխարհամարտի պատճառներն ու հետևանքները, և
որպես արդյունք, միջազգային հարաբերությունների նոր համակարգի հիմնարար
սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Դրսևորել պատմական մտածողության հմտություններ, այն է՝ ներկայացնել,
վերլուծել և մեկնաբանել տվյալ ժամանակաշրջանի պատմական զարգացումների
և գործընթացների պատճառներն ու հետևանքները, նմանություններն ու
տարբերությունները, փոփոխություններն ու շարունակականությունը ժամանակի
և տարածության մեջ։



ձեռք բերված գիտելիքների հիման վրա՝ ավելի խորը և համապարփակ ընկալել ու
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վերլուծել պատմական գործընթացները, և այդ ընկալումների հենքի վրա ըմբռնել
արդի համաշխարհային պատմության համատեքստում տեղի ունեցող
միջազգային,
տնտեսական
և
հասարակական
կերպափոխությունների
տրամաբանությունը:


վերլուծել և համաշխարհային պատմության համատեքստում գնահատել
արդիության և արևմտյան քաղաքակրթության ժառանգությունը, միջմշակութային
հանդիպումների ազդեցությունը հասարակությունների փոխակերպության վրա,
ստացած գիտելիքները կիրառել մասնագիտական գործունեության մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 կիրառել քննական մտածողության հմտություններ, ինքնուրույն դատողություններ արտահայտել
արդի դարաշրջանի Եվրոպայի և Ամերիկայի պատմական փորձառության վերաբերյալ՝
հիմնավորելով դրանք փաստարկներով,



ձեռք բերված գիտելիքների և ընկալումների հենքի վրա ըմբռնել և համեմատել
արդի համաշխարհային պատմության համատեքստում տեղի ունեցող
աշխարհաքաղաքական
և
հասարակական
փոփոխությունների
տրամաբանությունը

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և տարածաշրջանային
պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր
սկզբնաղբյուրները
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին վերաբերող
գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝
կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար-քննարկումներ
3. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Եվրոպան 17-րդ դարում. Երեսնամյա պատերազմը, Վեստֆալյան աշխարհակարգը և
բացարձակապետության դարաշրջանը
2. Լուսավորականության և հեղափոխությունների դարաշրջանը. անգլիական, ամերիկյան և ֆրանսիական
հեղափոխությունները, արդյունաբերական հեղափոխությունը
3. Նապոլեոնյան Եվրոպան, Վիեննային աշխարհակարգը, մեծ տերությունները և եվրոպական
հավասարակշռությունը 19-րդ դարում
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4. Արդիականացման հարացույցերը, ազատական հեղափոխություները և ազգային համախմբման
գործընթացները Եվրոպայում:
5. Արևմտյան կիսագունդը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները:
6. Միջազգային հարաբերությունները 1870-1914 թթ. և Առաջին համաշխարհային պատերազմը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Peter Von Sivers, Charles Desnoyers, George B. Stow, Patterns of World History: Volume
Two: from 1400. Fourth Edition. New York and Oxford: Oxford University Press, 2021.
2. Norman Davies, Europe: A History. New York: Harper Perennial, 1998.
3. John M. Merriman, A History of Modern Europe: from the Renaissance to the Present.
New York and London: W. W. Norton & Company, 2010.
4. Hause S. and Maltby W., Western Civilization: A History of European Society, 2nd
edition. Thomson Wadsworth, 2004.
5. The Oxford History of Modern Europe. Edited by T. C. W. Blanning. Oxford: Oxford
University Press, 2000.
6. Eric Foner, Give Me Liberty!: An American History, Full Sixth Edition. New York: W.W.
Norton & Company, 2019.
7. Albert S. Lindemann, A History of Modern Europe From 1815 to the Present. Oxford:
Wiley-Blackwell, 2013.
8. David S. Mason, A Concise History of Modern Europe: Liberty, Equality, Solidarity . Third
Edition. New York and London: Rowman & Littlefield, 2015.
9. Всемирная история: в 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян; Ин-т всеобщ, истории РАН. Т. 5:
Мир в XIX веке : на пути к индустриальной цивилизации / отв. ред. В.С.
Мирзеханов. Москва: Наука, 2014.
10. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов — 1918 г.: Учебник /
Под ред. И. В. Григорьевой. Москва: Изд-во МГУ, 2001.
11. Новая история стран Европы и Америки: учеб. для вузов / И. М. Кривогуз, В. Н.
Виноградов, Н. М. Гусева и др.; под ред. И. М. Кривогуза. 5-е изд, стереотип. М. :
Дрофа, 2005.
12. Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века. В 3 частях. Часть 3, Под ред.
А. М. Родригеса, М.В. Пономарева. М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2008.
13. Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации. Под ред. Л.С. Белоусова,
А.С. Маныкина. М.: Изд. Московского университета, 2014.
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1106/Բ40

՛՛ՀԲ՛՛ Հայոց պատմության պատմագրություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

1. Դասընթացի նպատակը հայ պատմական գիտության պատմության (տեսություն,
փուլեր, ուղղություններ, հեղինակներ) վերաբերյալ ուսանողներին հիմնավոր
գիտելիքներ հաղորդելն է:
2. Ուսանողները պետք է իրականացնեն հետազոտություններ հայոց պատմության
պատմագրության տարբեր խնդիրների շուրջ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու հայոց պատմության պատմագրության նպատակը, խնդիրները,
պատմագրական հետազոտության տիպերը,
2. ընդհանուր գծերով ներկայացնելու, բնութագրելու հայոց պատմության
պատմագրության փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները, ձեռքբերումներն ու
բացթողումները,
3. լուսաբանելու մի շարք նշանավոր հայ պատմիչների, պատմաբանների կյանքն ու
պատմագիտական ժառանգությունը,
4. ուրվագծել հայ պատմագիտության արդի վիճակը և հնարավոր զարգացման
հեռանկարները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. տարբեր պատմափուլերում ստեղծված պատմական երկերից,
ուսումնասիրություններից օգտվելիս, դրանք բնութագրելիս ու գնահատելիս
կիրառել պատմականության սկզբունքը:
6. ավարտական աշխատանքի ներածության մեջ շարադրել պատշաճ
պատմագրական ակնարկ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայոց պատմության հիմնական
սկզբնաղբյուրները, ընդհանուր գծերով ներկայացնելու հայ պատմագիտության,
պատմագիտական մտքի էվոլյուցիան:
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Բ2. հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում կռահել միտումները և տալու
ճշմարտացի պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
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3. Քննարկում և բանավեճ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Նախամեսրոպյան և միջնադարյան հայ պատմագրությունը: Հայ պատմագրության զարգացման պայմանները, ընթացքը, ականավոր ներկայացուցիչները 18րդ դարի վերջերին-19-րդ դարում: Հայ պատմագրության առաջընթացը, զարգացման
հիմնական միտումները, նշանավոր դեմքերը 20-րդ դարում: Հայ պատմագրության
ներկա վիճակը և հեռանկարները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բաբայան Լ, Դրվագներ Հայաստանի վաղ ֆեոդալիզմի դարաշրջանի
պատմագրության (V-VIII դարեր), Երևան, 1977։
2. Բաբայան Լ.,
Դրվագներ Հայաստանի զարգացած ֆեոդալիզմի դարաշրջանի
պատմագրության (IX-XIII դարեր), Երևան, 1981£
3. Բաբայան Լ.Հ., Դրվագներ Հայաստանի XIV-XVIII դարերի պատմագրության,
Երևան, 1984£
4. Հարությունյան Շ., Պատմագիտության զարգացումը Սովետական Հայաստանում
1920-1965 թթ., ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1967£

5. Մարգարյան Հ., Հայոց պատմության պատմագրություն,
դասախոսությունների տեքստեր, (չհրատարակված):

1101/Բ41

Թուրքիայի և Իրանի պատմություն

6 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 6 ժամ

դաս.-50 ժամ, գործ.- 40 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. [դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝




ներկայացնել համաշխարհային - պատմական գործընթացի համատեքստում Թուրքիայի
պատմությունը սկսած Սելջուկյան և օսմանյան վաղ շրջանից հասցնելով մինչև մեր օրերը,
ներկայացնել Իրանի պատմությանը, հատկապես բացահայտել տարբեր ժամանակափուլերում
Իրանի զարգացման օրինաչափությունները,
ներկայացնել Թուրքիայի և Իրանի արտաքին և ներքին քաղաքականությունների միտումները:
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իրականացնել հետազոտություններ Թուրքիայի և Իրանի պատմության խնդիրների վերաբերյալ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
8. հասկանալու Թուրքիայի պատմության ընդհանրական
միտումները և նրա առանձին շրջափուլերը,

հոլովույթը,

օրինաչափությունները,

9. պատկերացում կազմելու Իրանի պատմության հիմնական խնդիրների և զարգացման
օրինաչափությունների մասին,
10. իմանալու Թուրքիայի և Իրանի արտաքին և ներքին քաղաքականությունները, ինչպես նաև այդ
երկրներում ապրող ազգային փոքրամասնությունների կարգավիճակի, խնդիրների վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծելու Թուրքիայի և Իրանի պատմությանը առնչվող հարցերը,
2. վերլուծելու Թուրքիայի և Իրանի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին
քաղաքական խնդիրները և իրավիճակները,
3. պարզաբանելու Թուրքիայում և Իրանում տեղի ունեցող գործընթացների
պատճառահետևանքային կապերը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. տիրապետելու աղբյուրների և գրականության հետ աշխատելու կոնկրետ եղանակներից,
2. կիրառելու ձեռք կբերված պատմաական վերլուծության հմտությունները և կատարելու անհրաժեշտ
համեմատական եզրահանգումներ,
3. վերլուծական աշխատանքներ կատարելու արդի ժամանակահատվածում Թուրքիայում և Իրանում
տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար
3. բանավեր ներկայացումներ
4. ռեֆերատ/էսսե
5. անհատական և խմբային առաջադրանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Թուրքական պետական կազմակերպությունները Փոքր Ասիայում:
2. Օսմանյան պետության կազմավորումը:
3. Օսմանյան կայսրությունը XVI – XVIII դդ.:
4. Օսմանյան կայսրությունը XIX դարում:
5. Երիտթուրքական
շարժումը,
1908թ.
հեղափոխությունը:
Երիտթուրքերի
իշխանության շրջանը:
6. Օսմանյան կայսրության կործանումը և Թուրքիայի Հանրապետությունը (1923
թվականից մինչև 1945 թ.):
7. Թուրքիան սառը պատերազմի տարիներին:
8. Թուրքիան XX դարի վերջին և XXI դարի սկզբին:
9. Սեֆյան Պետության կազմավորումը։ Իրանը շահ Աբբաս Ա-ի օրոք։ Սեֆյան
պետության թուլացումն ու անկումը։
10. Աֆղանական տիրապետությունն Իրանում։
11. Իրանը Նադիր շահի իշխանության շրջանում։ Իրանը XVIII դարի II կեսին։
12. Ղաջարական պետության կազմավորումը և Կովկասի անջատումը Իրանից։
13. Գաղութատիրական պայքարն Իրանում XIX դարում։
14. Սահմանադրական հեղափոխությունն Իրանում և Ղաջարական թագավորական
տան տապալումը։
15. Իրանը Փեհլևիների իշխանության շրջանում 1925-1979 թթ։
16. Իրանը իսլամական հեղափոխության շրջանում ու նրանից հետո:
14. Հիմնականգրականության ցանկ.
10. Բայբուրդյան Վ., Իրանի պատմություն, Եր., 2005:
11. Բայբուրդյան Վ., Օսմանյան կայսրության պատմություն, Եր., 2011:
12. Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն, Եր., 2014:
13. Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, հ. 2, Եր., 2017:
14. Еремеев Д., Турция в годы Второй мировой и «холодной» войны (1939-1990 гг.), М., 2005.

15. Орлов Е., Внешняя политика Ирана после Второй Мировой войны, М., 1975.
16. Findley C., The Turks in World History, Oxford University Press, 2004.
17. Floor W., A Fiscal History of Iran in the Safavid and Qajar Persiods, Biblioteca Persica Press, 1998.

1106/Բ42
շաբաթական 4 ժամ

Հայոց պատմություն-6

4 ECTS
կրեդիտ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակը Խորհրդային Հայաստանի երկրորդ փուլի (1945 թ. հետո) և
նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության բոլոր առանցքային ու կարևոր
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խնդիրների վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընդհանուր գծերով ներկայացնելու Խորհրդային Հայաստանի երկրորդ փուլի (1945 թ.
հետո) և նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության բոլոր առանցքային
ու կարևոր խնդիրները,
2. թվարկել, նկարագրել ու մեկնաբանել խնդրո առարկա ժամանակաշրջանի
պատմության հիմնական սկզբնաղբյուրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գիտականորեն, նորովի գնահատակակններ տալ Խորհրդային Հայաստանում
կոմունիստական
հասարակարգ
կառուցելու
նպատակով
իրականացված
քաղաքականության, ԽՍՀՄ-ում և նրա մասը կազմող Հայաստանում ճգնաժամի
առաջացման, խորացման, ինչպես նաև ԽՍՀՄ-ի փլուզման, անկախ պետականության
վերականգնման գործընթացների վերաբերյալ,
4. բացատրել և մեկնաբանել Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման ու զարգացման,
ինչպես նաև Արցախի ազատագրական պատերազմում (1990-ական թթ.) հայերի
տարած հաղթանակի նախադրյալներն ու պատճառները,
5. արժևորել Հայաստանի երրորդ հանրապետության անցած ուղին՝ մատնանշելով
ձեռքբերումներն ու բացթողումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Ճիշտ և տեղին օգտագործելու պատմականության սկզբունքը,
7. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված
աշխատանքներում և գիտական բանավեճերում:

գիտելիքները

հետազոտական

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնել հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում և բանավեճ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5
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միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Խորհրդային Հայաստանը 1945-1988 թթ.:
2. Ղարաբաղյան շարժումն ու պատերազմը:
3. Հայաստանը 1991-2015 թթ.:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայոց պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հատոր IV, գիրք երկրորդ (19451991 թթ.), Եր., 2015:
2. Մանուկյան Ա., Քաղաքական այլախոհությունը Հայաստանում 1950-1988 թթ., Եր.,
2005:
3. Վիրաբյան Ա., Հայաստանը Ստալինից
քաղաքական կյանքը (1945-1957), Եր., 2001:

մինչև

Խրուշչով.

հասարակական-

4. Մինասյան Է., Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանում 1991-2003 թթ.,
Եր., 2003:

5. Մինասյան Է., Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն, Եր., 2013:
6. Հայոց պատմություն. Հիմնահարցեր, Ուսումնական ձեռնարկ, խմբ. Հր. Ռ. Սիմոնյան,
Երևան, 2000:

1102/Բ43

Նորագույն պատմություն

8 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 8 ժամ

դաս.-90 ժամ, գործ.- 30 ժամ

6-րդ՝գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ներկայացնել Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նորագույն
շրջանի պատմության էությունը և բովանդակությունը,



ի ցույց դնել 20-րդ դարումգործած և ժամանակակից
աշխարհակարգի ձևավորման ակունքները,



բացահայտել քաղաքական զարգացումների ակունքները:
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու

նորագույն շրջափուլում
պատճառահետևանքային կապերը,

ձևավորված

աշխարհակարգերի

2. բացատրելու համաշխարհային պատմության այս առանցքային շրջափուլի

պատմական
իրադարձությունների
զարգացման
առանձնահատկությունները.
Միջազգային
հանրության
կողմից
համաշախարհային պատերազմների սկզբնավորման հարցում ունեցած
հայեցակարգային բացթողումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծել
համապատասխան
սկզբնաբյուրները
և
վերոնշյալ
հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական աշխատանքներ,
4. պարզաբանելու առկա քաղաքական գործընթացները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կատարել հետազոտական աշխատանքներ,
6. պատրաստելու զեկույցներ,ներկայացնել հետազոտական աշխատանքի
արդյունքերը և այլն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում
նաև թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները:
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. PowerPoint-ով ներկայացումներ:
2. Հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր:
3. Հանձնարարված գրականության քննարկում:
4. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
5. Նախադեպերի վերլուծություն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների զարգացման հիմնական միտումները1918-

1939թթ.

Վերսալ-Վաշինգտոնյան
աշխարհակարգը,
միջազգային հարաբերությունները երկու համաշխարհային
պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածում:
2. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը (1939-1945 թթ).Եվրոպայի և
Ամերիկայի երկրների զարգացման հիմնական միտումները 20-րդ դարի
երկրորդ կեսին. Միջազգային համակեցական նոր միջավայրի ձևավորումը.
Ազգերի Լիգա-ՄԱԿ:
3. Երկբևեռ համակարգի փլուզումը. Միաբևեռ աշխարհակարգի ձևավորումը.
Աշխարհը
3-րդ
հազարամյակի
սկզբին.Հետարդյունաբերական
հասարակությունը.
Արդի հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբյան Հ., Նորագույն պատմություն, Եր., 1998:
2. Դ.Թինոյան,Ամբողջատիրական համակարգերի ձևավորումն ու
անկումը Եվրոպայում, Եր., 2015:
3. The Cambridge Modern History, The Latest Age, Cambridge University Press, 1910.
4. Пономарев М., История стран Европы и Америки в новеишее время, Москва,
2006.
5. Системная история международных отношении, т. 1,2, под ред. Богатурова А.,
Москва,
2007.

1102/Բ44
Ամերիկայի պատմություն
4 ECTS կրեդիտ
շաբաթական 4 ժամ
դաս.- 40 ժամ, գործ.- 20 ժամ
6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
Առանց ընթացիկ գնահատման
Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմության կառուցակազմիկ փուլերը
գաղութատիրության դարաշրջանից մինչև ներկա ժամանակներ,


քննարկել ամերիկյան հասարակության հիմնախնդիրները և պատմական շրջափուլերը, և թե
ինչպես են միջազգային հարաբերությունների, աշխարհագրության, էթնիկության, համայնքային,
տնտեսական, դասակարգային, և մարդկային փորձառությունները ձևավորել Միացյալ
Նահանգների պատմական ըմբռնումը և հավաքական հիշողությունը:



ընդգծել
արտաքին
քաղաքական
դոկտրինների,
միջազգային
հարաբերությունների,
աշխարհաքաղաքական գաղափարների, գիտական և տեխնոլոգիական զարգացումների
ազդեցությունը ամերիկյան պատմության ընթացքի վրա, ինչպես նաև համաշխարհային
պատմության համատեքստում կներկայացնեն ամերիկյան ազգի առաջացումը և պատմական
զարգացումը,



ձևավորել պատմական մտածողության հմտություններ՝ նպաստելով ուսանողների քննական
մտածողության զարգացմանը։

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



ըմբռնել գաղութատիրության, ամերիկյան հեղափոխության և ամերիկյան
ազգաշինության հիմնական պատմական գործընթացները, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի
դեպի արևմուտք ընդլայնման հիմնական ազդակները,



բացահայտել ԱՄՆ պատմության շարունակականությունն ու փոփոխությունը, և
թե ինչպես է ԱՄՆ-ը վերափոխվել վաղ հանրապետության հեռանկարից մինչև
ներկա ժամանակներ,



ձեռք բերել համապարփակ գիտելիքներ ԱՄՆ պատմության վերաբերյալ
տասներեք գաղութների ստեղծումից մինչև համաշխարհային գերտերություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



դրսևորել պատմական մտածողության հմտություններ, այն է՝ ներկայացնել,
վերլուծել և մեկնաբանել ԱՄՆ պատմության հիմնական իրադարձություններն ու
գործընթացները, ԱՄՆ-ի ներսում համաձուլման և տարաբաժանման հիմնական
ոլորտներն ու քաղաքացիական պատերազմի պատճառները,



ձեռք բերված գիտելիքների հիման վրա ավելի խորը և համապարփակ ընկալել ու
վերլուծել և մեկնաբանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմության
հիմնական փաստաթղթերը և քննադատորեն վերլուծել ամերիկյան պատմության
աղբյուրները,



վերլուծել և համաշխարհային պատմության համատեքստում գնահատել ԱՄՆ
միջազգային, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և քաղաքական
ժառանգությունը, ստացած գիտելիքները կիրառել մասնագիտական
գործունեության մեջ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



Կիրառել քննական մտածողության հմտություններ, ինքնուրույն
դատողություններ արտահայտել ԱՄՆ պատմական փորձառության վերաբերյալ՝
հիմնավորելով դրանք փաստարկներով,



ձեռք բերված գիտելիքների և ընկալումների հենքի վրա համաշխարհային
պատմության համատեքստում ըմբռնել և համեմատել ԱՄՆ պատմության
հիմնարար դիտանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
 լուսաբանել ու ընդհանուր գծերով պարզաբանել համաշխարհային և տարածաշրջանային
պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև թվարկել և բնութագրել դրանց
կարևոր սկզբնաղբյուրները


կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք` օգտագործելով ընդհանուր
տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար-քննարկումներ
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3. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նոր աշխարհ, Նոր Իսպանիա, Նոր Ֆրանսիա, Նոր Անգլիա. ամերիկյան գաղութների մրցակից
հարացույցերը և Ամերիկյան հեղափոխությունը
2. ԱՄՆ-ը Ֆրանսիական հեղափոխության դարաշրջանից մինչև «Երկրորդ ամերիկյան հեղափոխություն»
3. Մոնրոյի դոկտրինը, ճակատագրի կանխորոշումը և «Ամերիկյան կայսրությունը» (իմպերիալիզմի
դարաշրջանը)
4. Վերակառուցման դարաշրջանից մինչև Պրոգրեսիվիզմի դարաշրջան
5. ԱՄՆ-ը և համաշխարհային պատերազմների ժամանակաշրջանը
6. ԱՄՆ-ը իբրև գերտերություն. Սառը պատերազմից մինչև ժամանակակից պատմություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Եփրեմյան Տ., Վուդրո Վիլսոնի դոկտրինը և նոր աշխարհակարգը: Հոբելյանական
գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու: ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական
հոդվածների ժողովածու: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 144-151:
2. ԱՄՆ անկախության հռչակագիր — 240, Պատմության հարցեր — 4, Տարեգիրք.
Խմբագիր՝ Ա. Ա. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ: Երևան: «Զանգակ» հրատ., 2017.
3. Իվանյան Է. Ա., Սպիտակ տուն. պրեզիդենտներ և քաղաքականություն: Խմբ.՝ Հ.Հ.
Մարտիրոսյան. Երևան: Հայաստան, 1979.
4. Ремонд Рене, История Соединенных Штатов Америки (Москва: АСТ Астрель, 2006).
5. Иванян Э. А., История США (Москва: Дрофа, 2004).
6. Согрин В. В., История США: учеб. пособие для вузов (СПб. : ПИТЕР, 2003).
7. Eric Foner, Give Me Liberty!: An American History, Full Sixth Edition (New York: W.W.
Norton & Company, 2019).
8. THE AMERICAN YAWP: A Massively Collaborative Open U.S. History Textbook, Vol. I;
Vol. II / Edited by Joseph L. Locke and Ben Wright (Stanford, California: Stanford
University Press, 2019).
9. Paul S. Boyer, American History: A Very Short Introduction, Illustrated edition (New
York and Oxford: Oxford University Press, 2012).
10. Arthur Schlesinger Jr., The Cycles of American History (New York: Houghton Mifflin
Harcourt, 1999).
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11. James A. Henretta, Rebecca Edwards, Robert O. Self, & Eric Hinderaker, America: A
Concise History, Combined Volume, Sixth edition (New York: Bedford/St. Martin's,
2014).
12. Jerald A. Combs, The History of American Foreign Policy from 1895, 4th Edition
(Routledge, 2012).
13. Robert V. Remini, A Short History of the United States: From the Arrival of Native
American Tribes to the Obama Presidency (New York: Harper Collins, 2009).
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Թանգարանագիտություն և արխիվագիտություն

շաբաթական 3 ժամ
7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3 ECTS
կրեդիտ

դաս.-30 ժամ, գործ.- 15 ժամ
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել արխիվային փաստաթղթրից օգտվելու կանոնները,



զարգացնել դրանք հետազոտական աշխատանքներում կիրառելու հմտություններ,



ձևավորել պատկերացում թանգարանային աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ
առանձնահատկությունների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտվելու արխիվային փաստաթղթերից և դրանք օգտագործել գիտական
աշխատանքում,
2. նկարագրելու գիտաֆոնդային, գիտահետազոտական, հաշվառման, ցուցադրության
կազմակերպման գործընթացը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տարբերակելու արխիվային փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների
կարևորը երկրորդականից,
4. կիրառելու այն սկզբունքները, որոնցով պետք է առաջնորդվի պատմաբանը
տարաբնույթ սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելիս,
5. կատարելու թանգարանային առարկայի գիտական որոշում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելու և արժևորելու փաստաթղթերը,
7. կատարելու թանգարանային առարկաների պահպանություն ու դասակարգում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև ներկայացնել արխիվային գործի,
150

թանգարանագիտության պատմության և տեսության խնդիրները,
Բ4. ազատորեն կողմնորոշվել արխիվներում, Մատենադարանում՝ պատվիրելով ու
աշխատելով արխիվային փաստաթղթերի և ձեռագրերի հետ,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմրինար, քննարկում և բանավեճ,
3. դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արխիվագիտության առարկան և հիմնական հասկացությունները,
2. Արխիվային համակարգը Հայաստանում և արտասահմանում,
3. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի մատչելիությունը և
օգտագործումը,
4. Արխիվային փաստաթղթերի օգտագործումը գիտական հետազոտության
նպատակով,
5. Թանգարանագիտություն առարկայի բնութագրումը,
6. Ցուցադրության կազմակերպման աշխատանքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մուրադյան Ա., Արխիվագիտություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2013:
2. Սուքիասյան Գ., Բաղդասարյան Ս., Փաստաթղթագիտություն և փաստաթղթայինտեղեկատվական աղբյուրներ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009:
3. Алексеева Е., Архивоведение, Москва, 2005.
4. Раскин Д., Соколов А., Архивоведение: учебник для академического бакалавриата,
Москва, 2017.
5. Шляхтина Л., Основы музейного дела. Теория и практика, Москва, 2009.
6. Юренева Т., Музееведение: Учебник для высшей школы, Москва, 2004.
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Համաշխարհային պատմության
աղբյուրագիտություն և պատմագրություն
շաբաթական 3 ժամ
դաս.-30 ժամ, գործ.- 15 ժամ
7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

4 ECTS
կրեդիտ

Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝


սովորեցնել
աղբյուրագիտության
կազմավորման,
կայացման
և
զարգացման
խորքային
տեղաշարժերը,
աղբյուրագիտական
ճանաչողության ընդհանուր միտումներն ու բովանդակությունը,
 բացատրել աղբյուրագիտական մեթոդների և տեսության կարևորությունը
համաշխարհային պատմության գործընթացների ուսումնասիրման
գործում,
 վեր հանել սկզբնաղբյուրների բովանդակությունն ու կառուցվածքային
առանձնահատկությունները պատմական տարբեր դարաշրջաններում,
 բացահայտել փաստերից օգտվելու և պատմագիտորեն շարադրելու
մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 բացատրելու
և հիմնավորելու աղբյուրագիտական հղացքների ու
տեսությունների ինչպես կայացման ու ձևավորման, այդպես և
փոխակերպությունների ընթացքը,
 քննարկելու և մեկնաբանելու աղբյուրագիտության տեսության հիմնական
ներկայացուցիչների ուսմունքներն ու տեսությունները,
 հիմնավորելու աղբյուրագիտության և հումանիտար այլ գիտակարգերի
(քաղաքակրթություն,
պատմագիտություն,
մշակութաբանություն, ընկերաբանություն, փիլիսոփայություն և այլն)
փոխկապվածությունն ու փոխներգործությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կիրառելու պատմական սկզբնաղբյուրների և փաստերի հավաքման,
մշակման, շարակարգման և կիրառման վերլուծական մեթոդները,
 կիրառելու
աղբյուրագիտական
գիտելիքներն
ու
հմտությունները
ինքնուրույն
հետազոտական
աշխատանքների
իրականացման
և
ներկայացման համար,
 տիպաբանելու և վերլուծելու տարբեր դրաշրջանների աղբյուրագիտական
հղացքներն ու հարացույցները, դրանց խորքային տեղաշարժեն ու
հիմնարար արդյունքները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. hամակարգելու
ձեռք
բերված
փաստերն
ու
գիտելիքները
և
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ աղբյուրագիտական
հետազոտական
աշխատանքներին
առնչվող
հիմնախնդիրների
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վերաբերյալ,
10.
օգտվելու
տեղեկատվական-հաղորդակցական
տարատեսակ
սկզբնաղբյուրներից
և
քննադատաբար
վերագնահատելու
աղբյուրագիտության
արդի
և
ավանդական
հիմնախնդիրները՝ համադրելով տեսական և պրակտիկ
հարացույցները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին
դեպքերում նաև թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. PowerPoint-ով ներկայացումներ:
2. Հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր:
3. Խմբային և ինքնուրույն աշխատանքների վրա հիմնված քննարկումներ:
4. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում:
5. Նախադեպերի վերլուծություն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աղբյուրագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Պատմական սկզբնաղբյուրն իբրև սոցիալական տեղեկատվության կրիչ:
3. Աղբյուրագիտության՝ իբրև ինքնուրույն գիտակարգի կայացումը:
4. Պատմական
սկզբնաղբյուրների դասակարգման և վերլուծության
հիմնախնդիրները:
5. Աղբյուրագիտության
մեթոդաբանության
և
պատմագիտության մեթոդաբանության
փոխհարաբերությունները:
6. Սկզբնաղբնուրների հետ հետազոտողի աշխատանքների հիմնական
փուլերը:
7. Աղբյուրագիտությունը և պատմական ճանաչողությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Русина Ю. А., Методология источниковедения, Екатеринбург, Издательство

Уральского университета, 2015.
2. Bazerman Ch., The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines, The WAC
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Clearinghouse. Fort Collins, CO., 2011.
3. Booth C. W., Colomb G. G., Williams M. J., The Craft of Research, Fourth
Edition, The University of Chicago Press Chicago & London, 2010.
4. Howell C. M., Prevenier W., From Reliable Sources an Introduction to Historical
Methods, Cornell University Press, 2010.
5. Marius R. and Melvin E. P., A Short Guide to Writing about History. 8th ed.
White
Plains, NY: Longmans, 2012.
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Համաշխարհային պատմության արդի տեսությունները

շաբաթական 3 ժամ

30 ժամ դասախ., 15 ժամ սեմինար

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ գնահատման

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ուսանողներին համաշխարհային պատմության արդի տեսությունները,
պատմական ճանաչողության ընդհանուր միտումներն ու բովանդակությունը


վերհանել և գնահատել համաշխարհային պատմության արդի տեսությունների և
պատմական
գրության
տարբեր
հայեցակարգերի
աշխարհատեսական
բովանդակությունը



սովորեցնել համաշխարհային պատմության արդի տեսությունների և մեթոդների
կիրառմամբ վերլուծել ինչպես պատմագետների հայեցակարգերը, այդպես և
պատմության մեկնաբանման շուրջ առկա բանավեճերն ու այլընտրանքային
մոտեցումները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
11.

վերլուծելու համաշխարհային պատմության արդի տեսությունների և մեթոդաբանության
փոխհարաբերությունները

12.

ներկայացնելու պատմությունը գրելու և տեսաբանելու բազմաթիվ մոտեցումները,
ինչպես նաև պատմագիտության ձեռքբերումների և մարտահրավերների դերը
պատմագիտական մտքի զարգացման և կայացման հարցում

13.

գնահատելու համաշխարհային պատմության արդի տեսաբանների
հիմնարար բաղադրիչներն ու առանձնահատկությունները:

հղացքների

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
14.

համադրելու պատմագիտական արդի տեսությունների առանձնահատկությունները
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ժամանակի տարբեր չափույթների համապատկերում՝
15.

վերլուծելու և քննադատաբար վեր հանելու համաշխարհային պատմագիտության արդի
տեսաբանների
յուրաքանչյուրի
տեսության
առավելություններն
ու
սահմանափակությունները

16.

վերլուծելու արդիական նշանակություն ունեցող խնդիրները ժամանակի կարճ, միջին և
երկար տևողությունների համադրության հեռանկարում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
17. օգտագերծելու
կուտակած
գիտելիքներն
ու
վերլուծական
հմտությունները
համաշխարհային արդի խնդիրների հասկացման և մեկնաբանման համար
18. վերլուծելու պատմական իրադարձությունները, հասարակական-քաղաքական
տեղաշարժերն ու կերպափոխությունները արդի տեսությունների դիտանկյունից
19. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Ուսանողը ծանոթանա, յուրացնի արդի պատմագիտական մտքի կարևորագույն
ուղղությունները։
2.Դրանք օգտագործի պատմական տեքստերի ճիշտ մեկնաբանությամբ, ըմբռնումի
(հասկացում) և կոնկրետ պատմական իրադարձությունների և ժամանակաշրջանների
վերաբերյալ կիրարկելու նպատակով։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. PowerPoint-ով ներկայացումներ:
2. Հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր:
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում:
4. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
5. Նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Ներածություն. ի՞նչ է քննադատական տեսությունը (դասընթացի պլանավորում):
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Թեմա 2. Աննալների դպրոցը․ տեսություն և գրություն: Թեմա 3. Պատմության մարքսական
տեսությունը և նոր սոցիալական պատմությունը: Թեմա 4. Հետարդիություն և լեզվաբանական
շրջադարձ (Linguistic Turn): Թեմա 5. Պատմական պատումի տեսականացումը. Հայդեն Ուայթ:
Թեմա 6. Պատմական սոցիոլոգիա և դիմադրության տեսություն․ Միշել դը Սերտո։ Թեմա 7.
Գենդեր և պատմական վերլուծություն։ Թեմա 8. Օրիենտալիզմ և Հետգաղութային տեսություն։
Թեմա 9. Ստորադաս ուսումնասիրություններ (Subaltern Studies): Թեմա 10. Հիշողության և
կոթողականության (Monumentality) տեսականացում։ Թեմա 11. Բանավոր պատմություն․
տեսություն և պրակտիկա։ Թեմա 12. Կապակցված պատմություններ (Connected Histories) և
Համընդգրկուն պատմություն (Global History)։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
18. Ստեփանյան Ա., Պատմության հետագիծը։ Գործք, գրույթ, իմաստ, Եր., Փրինթինֆո, 2014:
19. Հովհաննիսյան Ս., Աննալների դպրոցը և պատմության գրության կերպը, Եր․, Սարգիս
Խաչենց & Փրինթինֆո, 2022:
20. Claus P․, John M․, History: An Introduction to Theory, Method, and Practice. Harlow, UK:
Pearson Education, 2012․
21. Iggers G․, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the
Postmodern Challenge, Middletown, Con.: Wesleyan University Press, 1997․
22. Schneider A․, Woolf D․ (ed.), The Oxford History of Historical Writing, Volume Five: Historical
Writing since 1945, Oxford: Oxford University Press, 2011.
23. Tosh J․, The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern
History, New York: Longman, Pearson, 2010.
24. Carr E. H., What is History? Penguin Classics, 2018.
25. Marwick A., The New Nature of History: Knowledge, Evidence, Language, Palgrave, 2003.
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Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության պատմության

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակը հայոց պատմության առանցքային նշանակություն ունեցող
Հայկական հարցի և նրա զարգացումների արդյունքում ձևավորված Հայոց
ցեղասպանոթյան վերաբերյալ ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ հաղորդելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու, նկարագրելու Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության գլխավոր
սկզբնաղբյուրներն ու ուսումնասիրությունները,
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2. ներկայացնելու Հայկական հարցի հայկական, թուրքական և միջազգային
չափումները,
3. թվարկելու, բացատրելու Հայոց ցեղասպանության նախադրյալները և պատճառները,
լուսաբանելու իրականացման միջոցները, գործընթացը, գլխավոր հետևանքները,
ինչպես նաև դրանց հաղթահարման միջազգային իրավաքաղաքական ասպեկտները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

բազմաչափ հայացքով մեկնաբանելու ու գնահատելու Հայկական հարցի ու
ցեղասպանության պատմության խնդիրները,

5. օբյեկտիվորեն վերլուծելու և պարզաբանելու Հայոց ցեղասպանության քաղաքական և
իրավական հիմքերը և հետևանքների հաղթահարման հնարավորությունները՝
կատարելով համապատասխան եզրահանգումներ:
6. Հայկական հարցի ու Հայոց ցեղասպանության պատմության խեղաթյուրման փորձերի
դեպքում կռահելու միտումները և տալու ճիշտ, գիտական պարզաբանումներ,
գնահատականներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. համաշխարհային և տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնել հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի
հիմնախնդիրները,
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկելու և բնութագրելու դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Բ2. հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում կռահելու միտումները և
տալու ճշմարտացի պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում և բանավեճ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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3. Հայկական հարցի պատմություն. խնդրի հայկական, միջազգային
չափումները:

և թուրքական

4. Հայոց ցեղասպանության պատմություն. պատմական, իրավական և քաղաքական
ասպեկտները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խուրշուդյան Լ., Հայկական հարցը. բովանդակությունը, ծագումը, պատմության
հիմնական փուլերը, Երևան, 1996:
2. Թաներ Աքչամ, Երիտթուրքերի գործած ոճիրը մարդկության դեմ, Հայոց
ցեղասպանությունը և էթնիկ զտումները Օսմանյան կայսրությունում, Երևան, 2015:

3. Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. Ցեղասպանության
ծագումնաբանությունը 1876-1920 թթ., Երևան, 2009:

4. Հայերի ցեղասպանության համար միջազգային-իրավական
պատասխանատվության հիմքերը, իրավական ուղեցույց հեղինակներ Վլ.
Վարդանյան, Եղիշե Կիրակոսյան, Լևոն Գևորգյան, Ե., :

5. Дадрян В. Н., История армянского геноцида, этнический конфликт от Балкан до
Анатолии и Кавказа, Ереван, 2007.

6. Раймон Кеворкян, Геноцид армян, полная история, 2015.
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Աշխարհաքաղաքականություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել միջազգային հարաբերություններն ու
քաղաքականությունը աշխարհաքաղաքականության և աշխարհառազմավարության
ծիրում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ներկայացնելու §Աշխարհաքաղաքականություն¦ գիտակարգի, նրա հիմնական
հասկացությունների և աշխարհաքաղաքական գործընթացների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.սահմանելու աշխարհաքաղաքական գործընթացների հիմնական սկզբունքները,
կողմնորոշվելու միջազգային հարաբերությունների խրթին հարցերում և այդ ամենը
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կարևորել
Հայաստանի
Հանրապետության
առաջնայնությունների գիտակցմամբ:

ազգային

ու

պետական

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային
ու տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնել հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում
նաև թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինարներ, քննարկումներ, խորհրդատվություններ /ձև/,
2. պատմահամեմատական,
գործառնական /մեթոդ/:

ինդուկտիվ,

դետուկտիվ,

նորմատիվաարժեքային,

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աշխարհաքաղաքականությունը որպես գիտելիք:
2. Պետությունների աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները:
3. Աշխարհաքաղաքականության նշանակությունը ժամանակակից աշխարհում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վալեսյան Ա. Վալեսյան Լ. Քաղաքական աշխարհագրություն: Երևան 2005
2. Александров М.В. Битва за Кавказ 2004-2008. М., 2010
3. Гаджиев К.С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. М., 2010
4. Дугин А. Основы геополитики. М., 2000
5. Колосов В.А. Мироненко Н.С., Геополитика и политическая география. М., 2005
6. Мухаев Р.Т. Геополитика. М., 2007
7. Нартов Н.А. Нартов В.Н. Геополитика. М.,2007
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Կառավարման համակարգերը համաշխարհային պատմության մեջ

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

40 ժամ դասախ., 20 ժամ սեմինար

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ուսանողներին համաշխարհային պատմության մեջ գոյություն ունեցած
կառավարման համակարգերը, դրանց զարգացման ու փոխակերպման հիմնական
միտումներն ու բովանդակությունը,


վերհանել և գնահատել կառավարման տարբեր համակարգերի դերակատարությունը
համաշխարհային պատմական գործընթացների ու հասարակարգերի փոփոխության
վրա,



ուսումնասիրել պատմական աղբյուրները իրենց համատեքստում և զարգացնել դրանց
հետազոտության հմտությունները:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


վերլուծելու կառավարման
փոխազդեցությունները,



ներկայացնելու պատմությունը գրելու և տեսաբանելու բազմաթիվ մոտեցումները,



գնահատելու կառավարման համակարգերի ոլորտում համաշխարհային պատմության
արդի
տեսաբանների
հղացքների
հիմնարար
բաղադրիչներն
ու
առանձնահատկությունները:

տարբեր

համակարգերի

ծագումը,

զարգացումն

ու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


համադրելու կառավարման համակարգերի առանձնահատկությունները ժամանակի
տարբեր չափույթների համապատկերում,



վերլուծելու և քննադատաբար վերհանելու կառավարման յուրաքանչուր մոդելի
առավելություններն ու սահմանափակումները,



վերլուծելու արդիական նշանակություն ունեցող խնդիրները ժամանակի կարճ, միջին և
երկար տևողությունների համադրության հեռանկարում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


օգտագործելու
կուտակած
գիտելիքներն
ու
վերլուծական
հմտությունները
համաշխարհային արդի խնդիրների հասկացման և մեկնաբանման համար



վերլուծելու պատմական իրադարձությունները, հասարակական-քաղաքական
տեղաշարժերն ու կերպափոխությունները կառավարման համակարգերի
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դիտանկյունից


գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
 Ուսանողը ծանոթանա, յուրացնի արդի պատմագիտական մտքի կարևորագույն
ուղղությունները։
 Դրանք օգտագործի պատմական տեքստերի ճիշտ մեկնաբանությամբ, ըմբռնումի
(հասկացում) և կոնկրետ պատմական իրադարձությունների և ժամանակաշրջանների
վերաբերյալ կիրարկելու նպատակով։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. PowerPoint-ով ներկայացումներ:
2. Հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր:
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում:
4. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
5. Նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Հին արևելյան քաղաքակրթություններ. պետության, կառավարման համակարգի
առանձնահատկությունները (Եգիպտոս, Միջագետք, Հին Հնդկաստան, Հին Չինաստան)։ Թեմա
2. Անտիկ աշխարհ. պետության, կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները
(ընդհանրական բնութագիր): Թեմա 3. Միջնադարյան արևմտաեվրոպական երկրները․
պետության, կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները (ընդհանրական
բնութագիր): Թեմա 4. Կաթոլիկ եկեղեցին և դրա ազդեցությունը արևմտյան երկրների
պետաիրավական զարգացման վրա։ Թեմա 5. Բյուզանդիան և սլովոնական պետությունները․
պետության, կառավարման համակարգ առանձնահատկությունները (ընդհանրական
բնութագիր)։ Թեմա 6. Արևելքի երկրները միջնադարում․ պետության, կառավարման
համակարգի առանձնահատկությունները (ընդհանրական բնութագիր)։ Թեմա 7. Ամերիկայի և
Աֆրիկայի
երկրները
միջնադարում․
պետության,
կառավարման
համակարգի
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առանձնահատկությունները (ընդհանրական բնութագիր)։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Արշակյան Ա., Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն, Եր.,
2003:
Միրումյան Կ., Քաղաքական ուսումնունքների պատմություն, Երևան, 2006:
Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время, М.,
Книжный дом "Университет", 2011.
Прудников М ., История государства и права зарубежных стран, Москва, Юрайт, 2021.
Кучма В.В. Государство и право Древнего мира и Средних веков. Волгоград, изд-во
Волгоградского ГУ, 2001.
Finer S. E., The History of Government from the Earliest Times: Ancient Monarchies and
Empires; The Intermediate Ages; Empires, Monarchies and the Modern State (3 Volume Set).
Volume 1 - Ancient monarchies and empires; Volume 2 - The intermediate ages; Volume 3 Empires, monarchies, and the modern state. Oxford: Oxford University Press, 1997.
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Հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակողմանի գիտելիքներ տալ ինչպես
ազգային ավանդական կուսակցությունների, այնպես էլ հայ իրականության մեջ գործած
այլ, այդ թվում` ժամանակակից, քաղաքական կուսակցությունների ձևավորման,
ծրագրերի, կազմակերպական կառուցվածքի, գործունեության հիմնական փուլերի և
քաղաքական պայքարի գործընթացում կիրառած մարտավարության վերաբերյալ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել կուսակցությունների կազմավորման և անցած պատմական ուղու գլխավոր
դրվագները, պատմության շրջադարձային պահերին նրանց որդեգրած գործելակերպը,
2. բացատրել հայ քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերի ընդհանրություններն ու
տարբերությունները,
3. դասակարգել Հայաստանում ներկայումս գործող հիմնական քաղաքական կուսակցությունները, ներկայացնել նրանց ձևավորման և գործունեության առանցքային
դրվագները, մատնանշել նրանց տեղը ՀՀ քաղաքական համակարգում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտել քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերի ու գործելակերպի տարբերությունները և մեկնաբանել դրանց պատճառները,
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5. արժևորել ավանդական կուսակցություններից յուրաքանչյուրի դերը հայոց պատմության տարբեր դրվագներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծել փաստերը և Ճիշտ ու օբյեկտիվ եզրահանգումներ կատարել,
7. դասընթացի տարբեր հիմնախնդիրների վերաբերյալ վերլուծական զեկուցումներ
պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնել հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. ռեֆերատի պատրաստում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմության սկզբնաղբյուրները և
ուսումնասիրվածության աստիճանը:
2. Ազգային կուսակցությունների հանդես գալու պատմական պայմանները և գաղափարախոսական ակունքները:
3. Արմենական կուսակցություն:
4. Հնչակյան և Վերակազմյալ հնչակյան կուսակցություններ:
5. Հայ հեղափոխական դաշնակցություն:
6. Սոցիալ դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպություն (սպեցիֆիկներ):
7. Հայ սահմանադիր-ռամկավար և Ռամկավար ազատական կուսակցություններ:
8. Հայ արդի քաղաքական կուսակցությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խուդինյան Գ., ՀՅ Դաշնակցության քննական պատմություն (ակունքներից մինչև 1895
թվականի վերջերը), Եր., 2006:
2. Հակոբյան Վ., Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպություն
(սպեցիֆիկներ). դասախոսությունների տեքստեր, Եր., 2015:
3. Հայ ազգային և Հայաստանի ու Անդրկովկասի սոցիալիստական կուսակցությունների
պատմության ակնարկներ (1885-1914 թթ.), Եր., 2003:
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4. Հովհաննիսյան Գ., Հնչակյան կուսակցության պատմություն (1887-1915 թթ.), Եր., 2012:
5. Ներսիսեան Ա., Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն (1908-1918), հ. Գ., ա.տ., 2013:
6. Սարգսյան Ս., Հայ սահմանադրական ռամկավար կուսակցություն (1908-1921 թթ.), Եր.,
2009:
7. Վարանդեան Մ., Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն, Եր., 1992:
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Կովկասի տարածաշրջանի էթնոքաղաքական պատմություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Կովկասյան հետազոտությունների
որոշ

տեսական,

մեթոդաբանական

սկզբունքներին,

էթնոս,

քաղաքականություն,

էթնոքաղաքականություն հասկացություններին, կովկասյան տարածաշրջանի քաղաքական
և էթնիկ պատմությանը, փուլաբաժանմանը, տարածքային առանձնահատկություններին,
Կովկասի էթնոոքաղաքականությունը պայմանավորող ներքին և արտաքին գործոնների
համախմբին

և

դրանց

փոփոխությունների

շարժընթացին

տարբեր

պատմական

շրջափուլերում, ինչպես նաև տարածաշրջանի էթնոքաղաքական զարգացումները դիտարկել
հայոց պատմության և հայերի հետ փոխահարաբերությունների համատեքստում:
Դասընթացի նպատակներից է նաև իրականացնել հետազոտություններ կովկասի
տարածաշրջանի էթնոքաղաքական պատմության խնդիրների շուրջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերլուծել կովկասյան տարածաշրջանի էթնոքաղաքական պատկերը, էթնոքաղաքական
պատմության հիմնական փուլերը, առանձին արեալները,
2. քննարկելու
պատմական

և

մարդաբանության
և

արդի

դիտանկյունից

զարգացումների

տիպաբանել

էթնիկ,

տարածաշրջանի

քաղաքական,

լեզվական,

մարդաբանական, ժողովրդագրական և այլ բնութագրիչները,
3. կովկասյան տարածաշրջանի պատմությունը, հակամարտությունները, դրանց
պատճառներն ու զարգացումները, Հայաստանի Հանրապետության տեղն ու դերը
տարածաշրջանում

վերլուծել

արդի

էթնոքաղաքականության

տեսության

ու

մեթոդաբանության սկզբունքներին համաձայն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու կովկասյան տարածաշրջանի ընդհանրական, ինչպես նաև առանձին
առանձին արեալների էթնիկ, քաղաքական և համակցված` էթնոքաղական
պատմությունը քաղաքական մարդաբանության տեսանկյունից ու ազգաբանական
մեթոդաբանության դիրքերից, դրանք կիրառել կոնկրետ հետազոտություններում,
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5. ստացված գիտելիքները օգտագործել տարբեր հետազոտական ծրագրերում, գիտական,
ակադեմիական ու կիրառական ուղղվածության տարբեր ուսումնասիրություններում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնել հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները:
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել պատմական մի շարք գիտությունների՝
հնագիտության, ազգագրության նպատակը, խնդիրները, մեթոդները, լուսաբանել
նախնադարյան հասարակության, Հայաստանի հնագիտության ու ազգագրության
պատմության հարցերը:
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ավանդական դասախոսություններ` հիմնական նյութի ներկայացմամբ:
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ, քննարկումներ, սեմինարներ, խմբակային
աշխատանքներ:
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
4. Հիմնական գրականության տպագիր, էլ. և տեսատարբերակների հանձնում
ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կովկասյան տարածաշրջանի էթնոքաղաքական բնութագիրը,
հանրությունները:

հիմնական էթնիկ

2. Կովկասյան տարածաշրջանի էթնոքաղաքական պատմության հիմնական փուլերը. ըստ
խոշոր տարածաշրջանների և էթնիկ հանրությունների:
3. Կովկասյան տարածաշրջանի հիմնական էթնիկ հակամարտությունները. ձևավորման
ընթացքը, զարգացումները, արդի վիճակը:
4. Տարածաշրջանի արդի էթնոքաղաքական վիճակն ու զարգացման հեռանկարները:
5. Հայաստանի
Հանրապետությունը
համատեքստում:

տարածաշրջանային

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
165

զարգացումների

1. Coene F., The Caucasus: An Introduction, Routledge, Taylor & Francis group, 2010.
2. de Waal Th., The Caucasus: An Introduction, Oxford University Press, 2010.
3. Шнирельман В., Быть аланами: Интеллектуалы и политика на Северном Каквазе в 20-ом
веке, М., 2006.
4. Шнирельман В., Войны памяти: Мифы, идентичность и политика в Закавказье, М., 2003.
5. Цуциев А., Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004), М., 2006.
6. История народов Северного Кавказа, т. I, М., 1985.
7. История народов Северного Кавказа, т.II , М., 1988.
8. Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով այլ հոդվածներ, մենագրություններ թղթային
տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչներով:
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Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի քաղաքակրթություն,
Այսրկովկասի հնագիտություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.-20 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին տալ կայուն գիտելիք Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի հնագիտական
մշակույթների մասին՝ նեոլիթ-երկաթի դար ընկած շրջանում


լուսաբանել Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի հնագիտական մշակույթների ուսումնասիրության պատմությունը



վեր հանել այդ մշակույթների ծագումնաբանությանը, զարգացմանը, փուլաբաժանմանը
և ժամանակագրությանը վերաբերող հարցերը



պատկերացում տալ Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի հնագիտական մշակույթների
զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունների մասին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի հնագիտական մշակույթների՝ նեոլիթերկաթի դար ընկած շրջանի հիմնախնդիրները,
2. բնորոշել Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի հնագիտական մշակույթները,
3. ճանաչել Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի հնագիտական մշակույթների ընդհանուր
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բնորոշել դասդասել և ժամանակագրել Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի հնագիտական
մշակույթների զանգվածային նյութը,
5. դաշտային պայմաններում կատարել մ.թ.ա. III-II հազ. հուշարձանների
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հետազոտություններ` ըստ հայաստանյան նյութի,
6. տիպաբանել պեղածո նյութը՝ ըստ հայաստանյան նյութի,
7. բնորոշել վաղ պետական հասարակությունների ընդհանուր գծերը,
8. դիտարկել մ.թ.ա. VII-II հազ. Այսրկովկասի մշակույթները ընդհանուր մերձավորարևելյան
զարգացումների համատեքստում.
9. կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել պատմական մի շարք գիտությունների՝
հնագիտության, ազգագրության նպատակը, խնդիրները, մեթոդները, լուսաբանելու
նախնադարյան

հասարակության,

Հայաստանի

հնագիտության

ու

ազգագրության

պատմության հարցերը:
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ցուցադրական նյութի դիտում,
3. աշխատանք պեղածո նյութերի հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի հնագիտական մշակույթների ուսումնասիրության
պատմությունը:
2. Բնակլիմայական և լանդշաֆտային պայմանները Առաջավոր Ասիայում և Կովկասում:
3. Նեոլիթյան ու Էնեոլիթյան բնակավայրերը և թաղման ծեսը:
4. Բրոնզեդարյան և երկաթեդարյան բնակավայրերը և դամբարանադաշտերը:
5. Այսրկովկասը և Հին Առաջավոր Ասիան: Հայաստանը և Հին Առաջավոր Ասիան:
6. Մշակութային հարաբերությունների դինամիկան վաղ երկրագործական, բրոնզեդարյան
և երկաթեդարյան հասարակություններում ու հինարևելյան ժողովուրդների արդի
ինքնության խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Եսայան Ս.Ա. 1992, Հայաստանի հնագիտություն, Երևան:
2. Խնկիկյան Օ.Ա. 2009, Հայաստանի հնագիտություն, Երևան:
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3. Кушнарева К.Х. 1993, Южный Кавказ IX-II тыс. до. н. э., Санкт Петербург.
4. Массон В.М 1989, Первые цивилизации, Москва.
5. Меллаарт Дж. 1982, Древнейшие цивилизации Ближнего Востока, Москва.
6. Burney Ch., Lang D. 1971, The peoples of the hills, London.
7. Burney Ch. 1977, From village to empire, Oxford.
8. Roaf M. 1990, Cultural atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East, Oxford.
9. Steadman S., McMahon G . (ed.) 2011, Oxford Handbook of Ancient Anatolia, Oxford.
10. Van de Mieroop M. 2006, History of the Ancient Near East: ցa. 3000-323 B.C., Oxford.

1102/Բ50

Դեմոկրատիայի պատմություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել
կառավարման

ժողովրդավարության
ձևի

քաղաքակրթության,
համատեքստում,


ծնունդը,

որպես

զարգացումը

մասնավորապես

և

պոլիսային

հասարակության
անկումը

անտիկ

համակեցության

քննության ենթարկել անտիկ ժողովրդավարության ինստիտուցիոնալ
կառույցը (քաղաքացիության ինստիտուտ, աշխարհաժողով, պետական
խորհուրդ, պաշտոնեություն, դատարաններ և այլն),
գաղափարախոսական հենքը, ժողովրդավարության դրսևորումները
միջնադարյան Եվրոպայում,



դիտարկել «ժողովրդավարություն» հասկացության մշակումը, նրա

հարաբերակցումը քաղաքական կառավարման մյուս ձևերի հետ անտիկ և
միջնադարյան հասարակական- քաղաքական, իմաստասիրական մտքի ծիրում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժողովրդավարությունն իբրև հասարակության
կառավարման ձևի առաջացման պատճառները, զարգացման փուլերը Հին
Հունաստանում, Հռոմում և միջնադարյան Եվրոպայում, բնութագրելու
ժողովրդավարության ինստիտուցիոնալ կառույցը,
2. համեմատելու անտիկ և միջնադարյան ժողովրդավարության

առանձնահատկությունները, բացատրելու ժողովրդավարական
հաստատությունների գործառույթները, իրավասությունները, դրանց
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գործառման ընթացակարգը,
3. սահմանելու անտիկ ժողովրդավարության զարգացման ընդհանուր

միտումներն ու առանձնահակությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մասնակցելու ժողովրդավարության վերաբերյալ քննարկումներին,
5. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ,

միջոլորտային հետազոտությունների վերլուծություն,
6. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի

աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
8. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա

խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները,
9. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
10. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական

աշխատանքների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
11. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում
նաև թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ3. պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով
ռեֆերատներ, զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր՝
պահպանելով մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Գործնական պարապմունք:
3. Դիդակտիկ նյութերի օգտագործում:
4. Բանավեճ :
5. Կլոր սեղան քննարկում :
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ժողովրդավարական

կարգի
կայացման
պատճառները
Աթենքում:
Ժողովրդավարական հաստատությունները, դրանց համալրման սկզբունքները,
գործառույթները, իրավասությունները, գործառումը Հին Հունաստանում:

2. Ժողովրդավարության զարգացման առանձնահատկությունները Հին Հռոմում:

Հանրապետական կարգի ճգնաժամի և անկման պատճառները: Հռոմեական
ժողովրդավարության պատմական նշանակությունը:
3. Ժողովրդավարության

զարգացման
Միջնադարյան Եվրոպայում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

առանձնահատկությունները

1. Буйчик А. Г., Э. Ч. Зайнагабдинова, Е. В. Сорокина, История социума и

демократии. В 2 кн. Книга 1: Древний мир, Средневековье и эпоха
Возрождения / А. Г. Буйчик, Э. Ч. Зайнагабдинова, Е. В. Сорокина; СЗ НИИ
КиПН. СПб., 2007.
2. Dunn, J. (2006). Democracy: a history. Atlantic Monthly Press
3. Dunn, J. (2006). Democracy: a history. Atlantic Monthly Press.
4. Keane, J. (2004). Violence and Democracy. Cambridge University Press.
5. Ober,, J. (2008). Democracy and knowledge: innovation and learning in classical

Athens. Princeton University Press.
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Հայ ռազմարվեստի պատմություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 բացատրել այն տարրերի էությունը, որոնց զարգացումը կարևոր է եղել հայոց
ռազմարվեստում,
 ցույց տալ հայոց ռազմարվեստի զարգացման ընդհանուր տրամաբանությունը,
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 սովորեցնել ռազմարվեստի պատմության ուսումնասիրման առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու ու նկարագրելու հայոց ռազմարվեստի պատմության սկզբնաղբյուրները և
հիմնական ուսումնասիրությունները,
2. ներկայացնելու հայոց ռազմարվեստի պատմության հիմնական փուլերն ու
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. բացահայտելու և լուսաբանելու հայոց ռազմարվեստի զարգացման
պատճառահետևանքային կապերը և օրինաչափությունները,
4. քննարկելու հայոց ռազմարվեստի պատմության հիմնահարցերը համաշխարհային
ռազմարվեստի պատմության համատեքստում,
5. վերլուծելու հայոց ռազմարվեստի պատմության հիմնահարցերը, ցույց տալ դրանց
արդիական նշանակությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելու և արժևորելու փաստերը, կատարել հետևություններ,
7. գնահատելու տարատեսակ սկզբնաղբյուրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. համաշխարհային և տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնել հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի
հիմնախնդիրները,
Ա4. թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայոց պատմության հիմնական
սկզբնաղբյուրները, ընդհանուր գծերով ներկայացնելու հայ պատմագիտության,
պատմագիտական մտքի էվոլյուցիան,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք, շարադրել վերլուծական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն և փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայոց ռազմարվեստի զարգացումը Ք.ա. III-I հազարամյակներում:
2. Հայոց ռազմարվեստի զարգացումը I-XIV դարերում:
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3. Հայոց ռազմարվեստի զարգացումը XVIII-XIX դարերում:
4. Հայոց ռազմարվեստի զարգացումը XX դարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սարգսյան Ս., Հայ ռազմական արվեստի պատմություն, Եր., 1969:
2. Մեր հաղթանակները, հատ. Ա-Դ, Եր., 2008-2012:
3. Հայաստանը պատերազմներում, Եր., 2014:
4. Միսակյան Գ., Մարտիկյան Ս., Մարտավարություն, Եր., 2007:

1102/Բ51

Հռոմեական ժառանգություն և եվրոպական հանրույթ

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 3 ժամ

դաս.-30 ժամ, գործ.- 15 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել հռոմեական քաղաքակրթության հիմնական բաղադրատարրերը
(լատիներեն լեզու, պետական կառույց, իրավունք, մշակույթ, արտադրական և
մտահոգևոր տեխնոլոգիաներ ևն),
 բացահայտել հռոմեական քաղաքակրթության հիմնական ազդեցությունը եվրոպական
միջնադարյան, նոր և նորագույն քաղաքակրթության նկարագրի վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու եվրոպական քաղաքակրթության սկզբնավորման և զարգացման
շրջափուլերը՝ սկսած հռոմեական դարաշրջանից մինչև մեր օրերը (հիմնարար
պետական, հասարակական կառույցների, տեխնոլոգիաների, մշակութային և
կրոնական հարացույցների),
2.

նորովի լուսաբանելու եվրոպական
հիմնական հատկանիշները,

քաղաքակրթության

տիպաբանությունն

ու

3. բացատրելու և հիմնավորելու եվրոպական ինքնության հռոմեական ժառանգության և
պատմական տարբեր շրջափուլերում եվրոպական համընդհանրության տարբեր
հարացույցներն ու դրանց արդիականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու եվրոպական (և համաշխարհային) որոշ պատմական իրադարձությունների,
հասարակական-քաղաքական տեղաշարժերի մեջ հռոմեական ժառանգության ունեցած
ազդեցությունն ու դերակատարումը:
5. համեմատելու և միմյանց համադրելու մի կողմից՝ հռոմեական ժառանգության, մյուս
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կողմից՝ հունական և հուդայա-հրեական ժառանգության հասարակական կառույցների և
գաղափարաբանությունների փոխակերպությունների առանձնահատկությունները,
6. գնահատելու հռոմեական ժառանգության այլացման գործընթացի
արդյունքները, առաջարկելու սեփական մոտեցումները դրանց նկատմամբ:

հիմնարար

7. օգտագործելու
հռոմեական
ժառանգության
և
եվրոպական
հանրույթների
հասարակական կառույցների և գաղափարաբանությունների վերաբերյալ գիտելիքներն
ու հմտությունները պատմագիտական հետազոտական աշխատանքներ կատարելիս,
8. կատարելու հետազոտական աշխատանք Հռոմեական ժառանգության և եվրոպական
հանրույթների հասարակական կառույցներին և գաղափարաբանություններին առնչվող
հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր:
2. Խմբային և ինքնուրույն աշխատանքների վրա հիմնված քննարկումներ:
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում:
4. Նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հռոմեական քաղաքակրթության ընդհանուր բնութագիրը. պետական և հասարակական
կառույց, գաղափարախոսություն, իրավունք, արտադրական տեխնոլոգիաներ, մշակույթ,
լեզու, կենցաղվարություն ևն:
2. Արևմտաեվրոպական քաղաքակրթությունն իբրրև հռոմեական և բարբարոսական
աշխարհների համդրական միջավայր:
3. Եվրոպայի քաղաքական միասնության (կայսրության) գաղափարը (Կարլոս Մեծ, Օտտոն
Ա), պապականությունը և քրիստոնեական համընդհանրությունը:
4. Եվրոպական համընդհանրության նոր հարացույցը. Վերածնունդը, Ռեֆորմացիա,
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Հակառեֆորմացիա:
5. Արդյունաբերական
քաղաքակրթությունը
(հեղափոխություններ,
լուսավորյալ
միապետություն,
պարլամենտարիզմ,
հասարակական
միտք)
և հռոմեական
ժառանգությունը:
Հետարդյունաբերական
քաղաքակրթությունը
և
հռոմեական
ժառանգությունը (Եվրամիությունը և եվրոպական հանընդհանրության արդի
հարացույցը):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Stearns P. N., Nelson E. W., The Industrial Revolution in World History, Fourth Edition, New
York: Westview Press, 2012.
2. Strayer R. W., Ways of the World: A Brief Global History with Sources, Combined Volume, 3rd
Ed., Boston & New York: Bedford/St. Martin’s, 2015.
3. Tignor R. et. al., Worlds Together, Worlds Apart: A History of the World from the Beginnings of
Humankind to the Present, 3rd. Ed., New York: Norton, 2011.
4. Rens Bod, A New History of the Humanities: The Search for Principles and Patterns from
Antiquity to the Present, Oxford University Press, 2014.
5. Кнабе Г.С., Современная Европа и ее антично-римское наследие, М.: РГГУ, 2010.

1104/Բ51

Անցումային շրջանի ազգաբանություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 3 ժամ

դաս.-30 ժամ, գործ.-15 ժամ

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել անցում /տրանզիտ/, անցումային փուլ, անցումային հասարակություններ
հասկացութունները,
դիտարկել
անցումային
գործընթացների
տնտեսական,
սոցիալական, քաղաքական ու մշակութային հիմքերը,



լուսաբանել
արդի
անցումաբանության
հիմնական
տեսությունները,
մեթոդաբանությունն
ու
առանձին
անցումային
հասարակությունների
ուսումնասիրության հիմնախնդիրները,



առանձին դիտարկել ԽՍՀՄ փլուզումից հետո անցման գործընթացները՝ անցումը նոր
տնտեսական հարաբերությունների ու սոցիալ-մշակութային իրողությունների, ինչպես
նաև ներկայացնել անցումային շրջանի հայ հասարակության ազգաբանական,
մշակութաբանական ընդհանուր բնութագիրը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու

անցում,

անցումային

շրջան,
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անցումային

հասարակություններ,

անցումաբանություն/տրանզիտոլոգիա
բնութագիրը,
արդի
գիտությունում
մեթոդաբանական հարցադրումները,

հասկացությունների
ու
ընդունված
հիմնական

գիտակարգերի
տեսական
ու

2. դասակարգելու, տիպաբանելու և մարդաբաության դիտանկյունից վերլուծել
անցումային հասարակությունների հիմնախնդիրներիը, և, հատկապես, դրանց
ազգաբանական-մշակութաբանական առումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. արդի մարդաբանության տեսական-մեթոդաբանական մոտեցումների օգնությամբ
վերլուծելու հայ հասարակության սոցիալ-մշակութային, էթնիկ և մարդաբանական
բնութագիրը անցումային փուլում, հիմնական համալիրների ու ենթահամալիրների
փոխակերպումների պատճառները,
4. ինքնուրույն նախագծել, իրականացնել անցման ազգաբանության վերաբերյալ փոքր
հետազոտություններ, մշակել և փորձարկել հիմնական հետազոտական գործիքները,
5. ստացած գիտելիքները հանրայնացնել փոքր ներկայացումների, գիտական
զեկուցումների ձևով,
6. անցումային շրջանի հասարակությունները դիտարկել կիրառական ազգաբանության
դիտանկյուններից, մշակել և ներկայացնել անցումային հասարակությունների
վերաբերյալ ուսումնասիրություններ իրականացնելու առաջարկություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել պատմական մի շարք գիտությունների՝
հնագիտության, ազգագրության նպատակը, խնդիրները, մեթոդները, լուսաբանել
նախնադարյան հասարակության, Հայաստանի հնագիտության ու ազգագրության
պատմության հարցերը:
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ավանդական դասախոսություններ` հիմնական նյութի ներկայացմամբ:
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ, քննարկումներ, սեմինարներ, խմբակային
աշխատանքներ:
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
4. Հիմնական գրականության տպագիր, էլ. և տեսատարբերակների հանձնում
ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անցումաբանությունը/տրանզիտոլոգիան որպես սահմանային գիտակարգ. ձևավորումը,
հիմնական հասկացությունները, տեսություններն ու մեթոդները:
2. Անցումը որպես սոցիալ-մշակութային գործընթաց. փոփոխություն, փոխակերպում,
ադապտացիա և դիմադրություն:
3. Մշակույթների <<վարքը>> անցումային
փոխակերպում, հակազդեցություն:

հասարակություններում.

4. Հասարակությունների վարքը անցումային
ընկալումներ ու հիմնավորումներ:

փուլում.

դիմադրություն,

առաջընթաց,

հետընթաց,

5. ԽՍՀՄ փլուզումը՝ որպես 20-րդ դարի խոշորագույն <անցման> սկիզբ. համակարգի
կազմալուծում թե փոխակերպում:
6. Անցման հիմքերը Հայաստանում. պատմություն,
ազգայինություն, արևմուտք. սինթեզ թե վակուում:

խորհրդային

ժառանգություն,

7. Հայ
հասարակությունն
ու
մշակույթը
անցման
փուլում.
բախումների,
փոխակերպումների ու ադապտացիայի փոխհարաբերակցության խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գաբրիելյան Մ., Հայկական ընտանիքն անցումային շրջանում, Եր., 2005:
2. Антропология социальных перемен. Исследования по социально-культурной
антропологии, сб. статей, (отв. ред. Э. Гучинова, Г. Коварова) М., 2011.
3. Mickiewicz T., Economic Transition in Central Europe and the Commonwealth of Independent
States, Palgrave Macmillan, 2005.
4. Herrschell T., Global Geographies of Post-Socialist Transition: Geographies, Societies, Policies,
Routledge, Taylor & Francis group, 2007.
5. Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով այլ հոդվածներ, մենագրություններ թղթային
տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչներով:

Ուսումանկան պրակտիկա

2 կրեդիտ

1104/Բ52
4-րդ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարքային

8. Պրակտիկայի նպատակն է` ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ


Հայաստանի Հանրապետության պատմամշակութային ժառանգության ճանաչողության
ասպարեզում,



հուշարձանապահպան և ժառանգության հանրահռչակման գործընթացներում
արհեստավարժ մասնակցության գործում,



Հայաստանի հնագիտական տարբեր շերտերի վերաբերյալ պատկերացման ձևավորում
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9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության պարբերացման և
ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի ընդհանուր բնութագրի,
2.
Հայաստանի բնական և մշակութային լանդշաֆտի
փոխպայմանավորվածության,
3.
կարևորագույն հուշարձանների և դրանց համալիրների ծավալատարածական և
համաչափական համակարգերի,
4.
Էրեբունի- Երևան մշակութային երևույթի,
5.
Հնագիտական-ազգագրական նյութի համադրում և ուսումնասիրում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները,
պատճառներն ու պայմանները,
5. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի
պատմական և լոկալ դրսևորումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:
4. Կիրառել ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր ոլորտներում և առաջարկել
հետազոտական և կիրառական ծրագրեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Հասկանալու գիտության ընդհանուր գործընթացի մշակութային հիմքերը, ինչպես նաև
գիտակցելու իր՝ որպես անհատի, հասարակության անդամի մշակութային
դերակատարումը:
2. Պատկերացում կազմելու Հայաստանի հնագիտական մշակույթի պատմական
զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
3. Իր մասնագիտական ոլորտի զարգացման հետ կապված գործընթացները տեղավորելու
մշակութային ու սոցիալական ավելի լայն համատեքստում:
4.
11. Կիրառվում են ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Այցելություն հուշարձաններ և հնավայրեր,
2. Տեղերում բնօրինակային զննումներ,
2. Բացատրություններ և քննարկու մներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է եզրափակիչ ստուգարքի միջոցով: Գնահատելիս հաշվի է
առնվում ուսանողի ակտիվ մասնակցությունը պրակտիկային, ինչպես նաև պրակտիկայի
ընթացքը ներկայացնող գրավոր ռեֆերատի կատարումը:
13. Պրակտիկան ներառում է այցելություններ և ծանոթացումներ հետևյալ հիմնական
ուղղություններով .
1. Արին բերդ-Էրեբունի։ Էրեբունու միջնաբերդ և թանգարան։ Էրեբունի-Երևան ֆենոմենը։
Կարմիր բլուր- Թեյշեբաինի՝ Չարբախ թաղամասում՝ Հրազդանի ձախ ափին։
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2.
3.
4.
5.
6.

Դվին, Խոր Վիրապ, Արենի, Նորավանք
Թալինի եկեղեցական համալիրներ, Դաշտադեմի ամրոց
Աշտարակի միջնադարյան եկեղեցական համալիրներ
Սարդարապատի և Մեծամորի թանգարաններ, Էջմիածնի եկեղեցական շինություններ
Գեղարքունիքի եկեղեցական համալիրներ, Նորատուսի խաչքարադաշտ

Ռեֆերատը պատրաստվում է ակտիվ պրակտիկային հաջորդած ժամանակահատվածում՝
տեղերում հավաքած ելակետային նյութերի և համապատասխան ինչպես հանձնարարված՝
այնպես էլ սեփական նախաձեռնությամբ առանձնացված գրականության հետ ծանոթացման
արդյունքում:

14. Առաջարկվող գրականության ցանկ.
1.Կիրակոսյան Լ.,Պատմաճարտարապետական միջավայրի պահպանության խնդիրները
Հայաստանի
ժամանակակից
քաղաքաշինական
լուծումներում,
Անցումային
հասարակության առանձնահատկություններ, Հան. Գիտ. նյութեր, «Սիմ» տպագրատուն,
Վանաձոր, 2011թ., էջեր 100-110:
2.Կիրակոսյան Լ. Վ., Պետրոսյան Հ. Պ., Երևանի քաղաքային (ուրբան) տարածքի
պատմական զարգացումը // ՃՇՀԱՀ Գիտական աշխատություններ. - Երևան, 2017. - Հ. I
(64). - Էջ 119-125:
3.
Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը 1801-1879, Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, Երևան, 1959, 671 էջ:
4. Հակոբյան Թ.,Երևանի պատմությունը, 1879-1917թթ., Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն , Երևան, 1963, 607 էջ:
5. Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը, հնագույն ժամանակներից մինչև 1500թ., Երևանի
համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1969, 431 էջ:
6. Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը 1500-1800թթ., Երևանի համալսարանի
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Մասնագիտակն պրակտիկա

8-րդ գարնանային կիսամյակ

6 կրեդիտ

Ստուգարք

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝


Գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական
հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն
աշխատելու կարողությունները։ Պրակտիկայի վայրը հարմարեցվում է ուսանողի
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ավարտական աշխատանքի թեմայի բովանդակությանը
Ուսանողներին
անմիջականորեն հաղորդակից դարձնել ՀՀ ԳԱԱ Պատմության,
Արևելագիտության,
Հնագիտության
և
ազգագրության
ինստիտուտների,
Մատենադարանի, Հայաստանի ազգային արխիվի, Հայաստանի և Երևանի
պատմության թանգարանների, Հայոց ազգագրության թանգարան իսնտիտուտի և այլ
գիտահետազոտական
հաստատությունների
բաժինների
ուղղվածությանն
ու
առանձնահատկություններին։

Ծանոթանալ վերը նշված թանգարանային և գիտահետազոտական հաստատությունների
կառուցվածքին, հիմնական գործառույթներին, հավաքածուների բնույթին և
աշխատակազմին։
 Անմիջականորեն հաղորդակցվել բազմաշերտ և հարուստ հավաքածուների գրանցման,
հաշվառման, պահպանման, մշակման, ուսումնասիրման, վերականգնման,
ցուցադրման և հանրայնացման ժամանակակից հնարավորություններին։
 Ծանոթանալ այցելուների տարբեր խմբերի համար իրականացվող թանգարանային
տարաբնույթ միջոցառումներին, կրթական ու ժամանցային ծրագրերին։
9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ Որոշակի գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերել ակադեմիական
ինստիտուտներում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների
վերաբերյալ։ Հստակեցնել պատկերացումները մասնագիտական տարբեր
կազմակերպությունների գործունեության մասին։
2․ Հնարավորություն ստանալ մասնակցելու ամբիոնի և հիշյալ կառույցների
համագործակցական նախագծերին ու դաշտային հետազոտություններին։ Ուսումն
ավարտելուց հետո հնարավորություն ստանալ աշխատելու ինստիտուտների,
արխիվների և թանգարանների համապատասխան բաժիններում։
3․ Որոշակի փորձ ու հմտություններ ձեռք բերել հավաքածուների գրանցման,
հաշվառման և պահպանության սկզբունքների ու կանոնների վերաբերյալ։
4․ Ծանոթանալ թանգարանային, արխիվային հավաքածուների հիման վրա
իրականացվող հետազոտական աշխատանքների բնույթին ու տեսակներին։
5․ Ծանոթանալ թանգարանային ցուցադրության կազմակերպման սկզբունքներին,
բնօրինակների և օժանդակ նյութերի հետ աշխատելու կանոններին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ Կազմել թանգարանային առարկայի անձնագիր
2․ Օգտվել ֆոնդային փաստաթղթերից (քարտարան, մատյան, ընդունման-հանձնման
ակտեր․․․)
3․ Ձեռք բերել թանգարանային Էքսկուրսիա և կրթական ծրագիր վարելու նախնական
փորձառություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1․ Մշակել, դասդասել, թեմատիկ, ժամանակագրական կամ այլ սկզբունքներով ի մի
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բերել հավաքված նյութը։
2․ Վերլուծել փաստերն ու եզրակացություններ անել։
3․ Գործնականում կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները։
4․ Գործուն մասնակցություն ունենալ թանգարանային, արխիվային ոլորտում
իրականացվող հետազոտական նախագծերի աշխատանքներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
 Հասկանալու գիտության ընդհանուր գործընթացի մշակութային հիմքերը,
ինչպես նաև գիտակցելու իր՝ որպես անհատի, հասարակության անդամի
մշակութային դերակատարումը:
 Իր մասնագիտական ոլորտի զարգացման հետ կապված գործընթացները
տեղավորելու մշակութային ու սոցիալական ավելի լայն համատեքստում:
11. Կիրառվում են ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ծանոթություն արխիվի, ինստիտուտների, թանգարանի ղեկավար մարմնի,
կառավարման համակարգի, կառուցվածքի, աշխատակազմի հետ։
2. Գործնական պարապմունքներ թանգարանների ցուցասրահներում, ֆոնդերում և
լաբորատորիաներում՝ համապատասխան մասնագետների ղեկավարությամբ։
3. Տարբեր բաժինների գործունեությանը բնորոշ վարժանքների և
հանձնարարությունների կատարում։
4. Սեմինար-քննարկումներ, ձեռք բերված արդյունքների վերլուծություն ամփոփում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել ծրագրով
նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել պրակտիկայի
օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
ուսանողները կարողանում են գործնականում տեսնել, թե ինչպես են
 մշակվում դաշտային, պեղածո և արխիվային նյութերը,
 Իրականացվում հետազոտական աշխատանքները․
 ստեղծվում ցուցադրության գիտական և գեղարվեստական նախագծերը,
 ընտրվում բնօրինակ ցուցանմուշներն ու օժանդակ նյութերը,
 կիրառվում նորագույն տեխնոլոգիաներն ու տեղեկատվական տարաբնույթ միջոցները,
 կազմակերպվում հանրահռչակումն ու հասարակության հետ կապերը,
 նախապատրաստվում և իրականացվում թանգարանային էքսկուրսիան,
 տարբեր տարիքային և սոցիալական խմբերի համար կրթական բազմաբնույթ ծրագրերը։

14. Կազմակերպությունների ցանկ.
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
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Մատենադարան
Հայաստանի ազգային արխիվ
Հայաստանի պատմության պետական թանգարան
Երևանի պատմության թանգարան
Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության թանգարան
Հայաստանի ազգային գրադարան

181

«ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և

Արվեստաբանություն

մասնագիտության թվանիշը

021801.02.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է
4. Շնորհվող որակավորումը

Արվեստաբանության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական

2022/2023

տարին
6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է համաձայն «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի)
կարգի», ՀՀ կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


Տրամադրել ուսանողներին «Արվեստաբանություն» մասնագիտության հիմնարար
գիտելիքներ,




Զարգացնել ուսանողների մեջ արվեստի քննադատական ըմբռնումը,
Պատրաստել
տեսական
բարձր
պատրաստվածություն
գիտահետազոտական,

մանկավարժական,

վարչական

և

ունեցող,

հասարակական

աշխատանք կատարելու կարողություն և հմտություններ ունեցող մասնագետներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Ճանաչելու արվեստագիտության զարգացման ընթացքը:
2.Նկարագրելու
և
վերլուծելու
ստեղծագործությունները:

հայ

և

համաշխարհային

արվեստի

3. Ընդհանուր գծերով ներկայացնելու արվեստի պատմության հարցերը:
4. Թվարկելու, դասակարգելու և բնութագրելու հայ և համաշխարհային արվեստի
պատմության զարգացման հիմնական փուլերն ու օրինաչափությունները:
5.Արվեստաբանական վերլուծության ենթարկելու արվեստի ստեղծագործությունները
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գեղագիտության և ժամանակի աշխարհընկալման համատեքստում:
6. Մատնանշելու հայ արվեստի տեղն ու դերը համաշխարհային արվեստի պատմության
համատեքստում:
7. Որոշելու արվեստի ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը եւ վայրը:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Մեկնաբանելու հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության տարբեր փուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
2. Կիրառելու արվեստի ուսումնասիրման համալիր մեթոդը՝ նկարագրական,
պատմական, աղբյուրագիտական, քննական-համեմատական, պատկերագրական,
ոճական, տեխնիկա-տեխնոլոգիական մեթոդները՝ արվեստի ստեղծագործությունները
ներկայացնելիս:
3. Բացահայտելու ժամանակակից դեռևս ոչ հայտնի ստեղծագործողների, գնահատել
նրանց գործերը:
4. Լուսաբանելու արվեստաբանական տարբեր ոլորտներին առնչվող խնդիրները:
5. Կատարելու արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր

պատրաստել

6. Վերաիմաստավորելու և վերագնահատելու հայ արվեստի տեղը համաշխարհային
արվեստի պատմության մեջ:
7. Կազմակերպելու հայ արվեստի թեմաներով ցուցադրություններ թանգարաններում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Ստանալու տեղեկատվության տարատեսակ

աղբյուրներից

(համացանցային

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
2. Ստանալու տեղեկատվություն հին գրավոր աղբյուրներից (ձեռագրեր, վիմագիր
արձանագրություններ):
3. Մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվելու, ձևակերպելու ու ներկայացնելու
բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք:
4. Ընդհանրացնելու թանգարաններում, Մատենադարանում ձեռագրերից և արվեստի
գործերից ստացված տվյալները:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
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12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում են անցկացնել ստուգարքներ,
ընթացիկ ստուգումներ և քննություններ, եզրափակիչ քննություններ։ Ստուգարքները,
ամփոփիչ և եզրափակիչ քննությունները անցկացվելու են բանավոր հարցման միջոցով:
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների երկու ընթացիկ քննությունները, առանց
եզրափակիչ գնահատման դասընթացների ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում են
գրավորների հիման վրա: Հետազոտական բաղադրիչ ունեցող առարկաների ընթացիկ
քննություններից մեկին ուսանողները ներկայացնում են հետազոտական աշխատանքներ։
Ծրագրի ավարտին ուսանողները պաշտպանության են ներկայացնում ավարտական
աշխատանք։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Արվեստաբանություն» բակալավրի կրթական ծրագիրը նախատեսված չէ՝ բավարարելու
տեղական կամ միջազգային գործատուների կոնկրետ պատվերներ:
Առաջարկվող ծրագրի շրջանավարտները ուսումնառության ավարտից հետո կարող են
կրթությունը շարունակել հայաստանյան կամ նախկին Խորհրդային Միության և
արտասահմանի ԲՈՒՀ-երում, ինչպես նաև աշխատանքի անցնել միջին մասնագիտական
ուսումնական
հաստատություններում,
տուրիստական
թանգարաններում, մեդիա ոլորտում և այլուր:

գործակալություններում,

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Կրթական ծրագրով սահմանված վերջնարդյունքների ձեռքբերումը դյուրացնելու
նպատակով ուսանողներին կտրամադրվեն տպագիր և էլեկտրոնային նյութեր, ֆակուլտետի
համապատասխան տեխնիկայով հագեցած լսարաններում կցուցադրվեն տեսաձայնային
նյութեր ու ֆիլմեր: Բացի այդ նախատեսվում են պարբերական այցելություններ դեպի ՀՀ
թանգարաններ,

պատկերասրահներ,

արվեստագետների

արվեստանոցներ,

պատմա-

մշակութային հուշարձաններ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
«Արվեստաբանության» բակալավրի ծրագիրը մշակելիս որպես գլխավոր կողմնորոշիչ ու
չափանիշ է ընդունվել հայերի ազգային արժեքների, շահերի դիտանկյունից,
համաշխարհային արվեստաբանության ժամանակակից տեսական, մեթոդաբանական
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ձեռքբերումների և հայ արվեստագիտության ավանդույթների ու ժառանգության հիման
վրա, դրանց համադրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում արվեստաբանների
պատրաստման ուրույն դարբնոցի պահպանման և զարգացման ապահովումը:
«Արվեստաբանության» բակալավրի ծրագիրը մշակելիս որոշակիորեն հաշվի են առնվել
օտարերկրյա (ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, ՌԴ) բուհերի համանման
ծրագրեր:
Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ որակավորումների
ազգային շրջանակի 6-րդ աստիճանի համար ներկայացված բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի
ապահովման կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման
ղեկավար ձեռնարկ»-ը, «Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների
լրացման ուղեցույց»-ը, «Արդյունահեն դասընթացների և կրթական ծրագրերի մշակում,
դասախոսի ձեռնարկ»-ը (հեղ.՝ Ա. Բուդաղյան, Ա. Գրիգորյան) և այլ նյութեր:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական կարողություններ
Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասընթացի վերջնարդյունքների, նպատակների և խնդիրների հստակ
ձևակերպման կարողություն
 Ուսանողների հետ ինտերակտիվ դասընթացների կազմակերպման հմտություն
 Տեսական և պրակտիկ գիտելիքի փոխանցման մանկավարժական մեթոդների
տիրապետում
Հետազոտական
 Հետազոտական աշխատանքներ կատարելու և այդ փորձը ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն
 Ուսանողների մոտ վերլուծական մտածողություն ձևավորելու, տեսական
գրականության հետ աշխատելու, թանգարանային նյութերը վերլուծելու,
եզրահանգումներ կատարելու հմտությունների ձևավորման կարողություն
 Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման ուսումնասիրության
մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման հմտություն
 Գիտական նոր մոտեցումներին ու մարտահրավերներին համապատասխան
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հետազոտական աշխատանքի մղելու փորձառություն
 Այլ երկրների գիտնականների հետ ընդհանուր հետազոտական նախագծեր
մշակելու և իրականացնելու ներուժի առկայություն
Հաղորդակցման
 Ուսանողների հետ գործընկերային հարաբերությունների ձևավորման հմտւթյուն
 Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու կարողություն
ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office

փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word,

Excel, Power-Point) հմտություններ,
 Համացանցի զանազան աղբյուրներից, moodle ծրագրից օգտվելու կարողություն
Մասնագիտական կարողություններ
1. Դասավանդվող

առարկայի

շրջանակում

տեսական

և

մեթոդաբանական

համապարփակ գիտելիքի առկայություն
2. Հետազոտական

հմտությունների,

հետազտություն

նախագծելու,

իրականացնելու, մեթոդաբանական լուծումներ գտնելու հմտություն
3. Ուսանողներին

ժամանակակից

գիտական

նվաճումներին,

մշակութային

գործընթացներին հաղորդակից դարձնելու կարողություն
4. Պետական ու հանրային կյանքում արվեստի բնագավառում ծագած խնդիրների
ասպեկտներն ու հնարավոր լուծումները, արվեստաբանական խնդիրների շուրջ
արդյունավետ հաղորդակցվելու մեխանիզմների տիրապետում։
Ընդհանուր պահանջնեԳիտական աստիճան


գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում
Մանկավարժական փորձ



խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը



վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների
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«ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

Ճանաչել արվեստագիտության զարգացման ընթացքը:

Բ1

Ա2

Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի Բ2
ստեղծագործությունները:

Ա3

Ընդհանուր գծերով ներկայացնել արվեստի պատմության Բ3
հարցերը:
Թվարկել,
դասակարգել
և
բնութագրել
հայ
և Բ4
համաշխարհային արվեստի պատմության զարգացման
հիմնական փուլերն ու օրինաչափությունները:
Արվեստաբանական վերլուծության ենթարկելու արվեստի Բ5

Ա4

Ա5

ստեղծագործությունները գեղագիտության և ժամանակի
աշխարհընկալման համատեքստում:
Ա6

Ա7

Մատնանշել
հայ
արվեստի
տեղն
ու
դերը Բ6
համաշխարհային
արվեստի
պատմության
համատեքստում:
Որոշել արվեստի ստեղծագործության ստեղծման
Բ7
ժամանակը եւ վայրը:
Բ8

Մեկնաբանել հայ և համաշխարհային արվեստի
պատմության տարբեր փուլերին վերաբերող գիտական ու
քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Կիրառել արվեստի ուսումնասիրման համալիր մեթոդը՝
նկարագրական, պատմական, աղբյուրագիտական,
քննական-համեմատական, պատկերագրական, ոճական,
տեխնիկա-տեխնոլոգիական մեթոդները՝ արվեստի
ստեղծագործությունները ներկայացնելիս:
Բացահայտել ժամանակակից դեռևս ոչ հայտնի
ստեղծագործողների, գնահատել նրանց գործերը:
Լուսաբանել արվեստաբանական տարբեր ոլորտներին
առնչվող խնդիրները:
Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ,
պատրաստել զեկուցումներ, ավարտական
աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր:
Վերաիմաստավորելու և վերագնահատելու հայ արվեստի
տեղը համաշխարհային արվեստի պատմության մեջ:
Կազմակերպել հայ արվեստի թեմաներով
ցուցադրություններ թանգարաններում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Գ2
Գ3

Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից Գ4
(համացանցային
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
Ստանալ տեղեկատվություն հին գրավոր աղբյուրներից Գ5
(ձեռագրեր, վիմագիր արձանագրություններ):
Մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել
ու ներկայացնելու բանավոր ու գրավոր տրամաբանված
խոսք:
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Ընդհանրացնել

թանգարաններում,

Մատենադարանում

ձեռագրերից և արվեստի գործերից ստացված տվյալները:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1
Ա2 Ա3
Ա4
Ա5 Ա6 Բ1 Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ Գ1
6

Գ2

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1

1401/Բ01

Х

Х

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2

1401/Բ02

Х

Х

Ռուսերեն-1

1705/Բ05

Х

Ռուսերեն-2

1705/Բ06

Х

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

0002/Բ08

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

0708/Բ09

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1302/Բ11

Ֆիզդաստիարակություն

0001/Բ13

Կամընտրական դասընթացներ
Անգլերեն -1
Գերմաներեն – 1
Ֆրանսերեն – 1
Չինարեն-1
Թյուրքերեն-1
Անգլերեն -2

1602/Բ03
1604/Բ03
1608/Բ03
1205/Բ03
1803/Բ03
1602/Բ04

Գ3

Գ4

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Х
Х
Х
Х
Х
Х

Գերմաներեն – 2
Ֆրանսերեն – 2
Չինարեն-2
Թյուրքերեն-2
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Կամընտրական դասընթացներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ

1604/Բ04
1608/Բ04
1205/Բ04
1803/Բ04

Х
Х
Х
Х

1007/Բ14

Х

Իրավունքի հիմունքներ

1901/Բ14

Գործարարության հիմունքներ

1005/Բ14

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1207/Բ14

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ14

Կրոնագիտության հիմունքներ

2101/Բ14

Х

Բարոյագիտության հիմունքներ

1302/Բ14

Х

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203/Բ14

Տրամաբանության հիմունքներ

1311/Բ14

Հոգեբանության հիմունքներ

1306/Բ14

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

0708/Բ14

Х

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ

2301/Բ14

Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
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Х
Х
Х

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց պատմություն – 1
Հին Միջագետքի և Եգիպտոսի արվեստը
Ընդհանուր հնագիտություն
Դիցաբանությունը և արվեստը
Հայոց պատմություն – 2
Ուրարտուի և Հին հայկական թագավորության
արվեստը
Միջնադարյան արևելաքրիստոնեական արվեստ
Արվեստի պատմության ներածություն
Հին Հունաստանի և Հռոմի արվեստը
Վաղ միջնադարյան հայ արվեստ
Միջնադարյան արևմտաեվրոպական արվեստ
Բյուզանդական արվեստի պատմություն և
պատկերագրություն
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Առաջավոր Ասիայի արվեստը
11-13-րդ դդ. հայ արվեստը
՛՛ՀԲ՛՛Հնդկաստանի, Չինաստանի և Հեռավոր
Արևելքի արվեստը
Գրաբար – 1
Վերածննդի արվեստը
Համաշխարհային պատմություն
՛՛ՀԲ՛՛ Հայ և համաշխարհային
ճարտարապետության պատմություն
Գրաբար – 2
Կիրառական արվեստի պատմություն
17-18-րդ դդ. արևմտաեվրոպական արվեստը
14-17-րդ դդ. հայ արվեստը
Հայ արվեստը գաղթավայրերում

1106/Բ15
1105/Բ16
1104/Բ17
1105/Բ18
1106/Բ19

X

X
X

X

X
X

1105/Բ30

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
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X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

1105/Բ34
1402/Բ35
1105/Բ36
1105/Բ37
1105/Բ38
1105/Բ39

X

X

X
X

X

X

1402/Բ31
1105/Բ32
1102/Բ33

X
X
X

X
X

1105/Բ26
1105/Բ27
1105/Բ28
1105/Բ29

X
X

X
X

1105/Բ20
1105/ Բ21
1105/Բ22 X
1105/Բ23
1105/Բ24
1105/Բ25

X

X
X

X
X

X
X

19-20-րդ դդ. արևմտաեվրոպական արվեստը
Գեղարվեստի քննադատության պատմություն
18-19-րդ դդ. հայ կերպարվեստը
Ռուս արվեստի պատմություն
Իսլամական արվեստ
՛՛ՀԲ՛՛ 20-րդ դարի հայ կերպարվեստը

1105/Բ40
1105/Բ41
1105/Բ42
1105/Բ43
1105/Բ44
1105/Բ45

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Կամընտրական դասընթացներ
Իտալերեն – 1
Իսպաներեն – 1
Իտալերեն – 2
Իսպաներեն – 2
Կինոյի պատմություն
Երաժշտության պատմություն
Ամերիկայի արվեստ
Հայ դրամագիտություն
Վիմագրություն
ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք
ՀԱՐԱԿԻՑ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ ԸՆՏՐՎՈՂ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Հարակից առարկա -1
Հարակից առարկա-2
Հարակից առարկա-3

1605/Բ46
1605/Բ46
1605/Բ49
1605/Բ49
1105/Բ47
1105/Բ47
1105/Բ48
1105/Բ48
1104/Բ48

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

1105/Բ50
1105/Բ51
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X
X

X
X
X
X

«ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1401/Բ01

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 1

շաբաթական 2 ժամ

գործ. -30 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
5. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
6. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
2. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:

2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1401/Բ02

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

շաբաթական 2 ժամ

գործնական -30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2.0սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
2. 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
6. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
7. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ, զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի
կանոնները,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը
գնահատվում է 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3.0Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:

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

1602/Բ 03

Անգլերեն-1

4 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
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զարգացում,


մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,



հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների



ներմուծում և ուսուցում,



մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,

բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,

գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2.անհատական և խմբային աշխատանք
3.անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4.ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
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1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011
1602/ Բ04
Անգլերեն-2
շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,



հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,



մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,



մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.0ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2.0 տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝
դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,

3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
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ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ

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

1604/Բ 03
շաբաթական 4 ժամ

Գերմաներեն-1

4 ECTS կրեդիտ

գործ.-60 ժամ
198

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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



ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

5. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
6. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և
բաղաձայնական համակարգերը:
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2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում:
Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները:
Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը:
Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ:
Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների
գործառույթը նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1604/Բ 04

Գերմաներեն-2

շաբաթական 4 ժամ

գործ.- 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,



ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,



ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:

200

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
15 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
16 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն
ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական
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հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
5. 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.

1604/Բ03

Ֆրանսերեն - 1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ



ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ



ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները,
2. տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
3. սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

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

գ. փոխանցելի կարողություններ
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7. թարգմանելու հմտություններ,
8. բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք,
 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք,
 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
 Présentations et usages
 La famille – les âges de la vie
 Le temps qui passe
 Le physique – l’apparence
 Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
e. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
f. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
g. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale,
2009.
h. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.

1604/Բ04

Ֆրանսերեն - 2

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք
203

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները



Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
2. տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը
3. բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ
5. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
6. բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

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


La technologie



La communication



L’argent- la banque



Le caractère et la personnalité

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

1705/Բ05

Ռուսաց լեզու - 1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS 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
1. ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
2. կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
3. մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
4. տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
5. գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
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7. կրճատել/ընդլայնել տեքստը
8. պատասխանել հարցերին
9. ազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

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

տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում

2.

տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ

3.

թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
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 առաչադրանք
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. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
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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.

1704/Բ06

Ռուսաց լեզու - 2

4 ժամ/շաբ.

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

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
1. ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
2. ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
7. օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
207

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 առաչադրանք
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. Հիմնականգրականությանցանկ.
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.

1.1205/Բ14

2. Չինարեն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. առաջին և երկրորդ կիսամյակ
9. Դասընթացի նպատակն է՝


3. 4
կրեդիտ
5.60 գործնական պարապմունքներ
7. ստուգարք

Ուսանողի մոտ չինարենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը:
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Չինարենի գործնական տիրապետումը` առօրյա հաղորդակցման եզրերում:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

10.

ա. հիմնական գիտելիք և իմացություն
 Ուսանողը կյուրացնի չինարենի հնչյունական, գրային և քերականական

համեմատաբար պարզ հասկացությունների հիմնական օրինաչափությունները:
 Կհասկանա չինարենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ

հիմնական օրինաչափությունները:
բ. գործնական կարողություններ
 կտիրապետի 150-200 հերոգլիֆի` դրանք օգտագործելով տարբեր թեմաներով

թարգմանութ- յունների ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը):
 Կկարողանա գրել համառոտ նկարագրական տեքստեր:

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:

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


Վերարտադրել չինարեն տեքստերի հիմնական գաղափարները ու արտացոլել
սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ չինարենով:



Ձևակերպել պարզ տեքստերը և ներկայացնել թարգմանություններ:



Գործնականում իրականացնել պարզ տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով համապատասխան գիտելիքներից
օգտվելու կարողություն:



Հայերենով և չինարենով ճիշտ 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.
Տեղեկա

Ուսուցման միջոց հասկացությունը
209

տվությա
ն
ընդունմա
ն
ուղիները
Լսողակա
ն

Տեսողա
- կան

Ուսուցմա
ն նյութը

Չինարենը
բանավոր
ձևով

Չինարենը
գրավոր
խոսքի ձևով

Լսատեսո
Բանավոր
- ղական խոսքի միջոցով
առարկաների
խոսքային
իրադրությունների
նկարագրությո
ւն

Ուսուցմա
ն միջոցը

Տեխնիկակա

Համակարգի
չ, DVD և
VCD
համակարգե
ր

Համակարգիչ,
DVD և VCD
համակարգեր,
դիկտոֆոն և
այլն
Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույ
ց,
արբանյակայի
ն ալեհավաք
Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույ
ց, DVD և VCD
համակարգեր

-

-
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նսարքը

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.




ստուգարք
Ստուգման մեթոդը՝ գրավոր, բանավոր և լսողական հարցում, որն իրականացվում է
թեստային առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից առաջինը՝
գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր և երրորդը՝ լսողական :

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

Քերականություն
Գրավոր խոսք
Բանավոր խոսք
Լսողական հմտություններ

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 刘珣著，《新实用汉语课本》1学生书, 北京语言大学出版社，2006年
2. 刘珣著，《新实用汉语课本》1练习册, 北京语言大学出版社，2006年
3. 姜丽萍著，《HSK标准教程》1学生书， 北京语言大学出版社，2015年
4. 姜丽萍著，《HSK标准教程》1练习册， 北京语言大学出版社，2015年
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1. 1803/

2. Թուրքերեն - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն


ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
20. ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը
21. սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
22. վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ
23. թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ հմտություններ
պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական գործունեություն:

Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի (մասնավորապես՝ եզրաբանության)

առանձնահատկությունների իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
5. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
6. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
7. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

5.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

6.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

7.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

8.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1. 1803/

2. Թուրքերեն - 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն


խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմնախնդիրները
2. սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ հմտություններ
պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական գործունեություն:

Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի (մասնավորապես՝ եզրաբանության)

առանձնահատկությունների իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

5.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

6.
7.
8.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.
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Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

4 ECTS կրեդիտ

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
շաբաթական 4 ժամ

դաս. - 30, գործ. - 30

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

եզրափակիչ ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. 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
6.կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
7.ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
8.օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9.կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
10.աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
11.վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի
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համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4.կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում
ցուցաբերելու առաջին բուժօգնություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց,
ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի
համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007,
44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք,
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս.
հրատ., 2017
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Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.՝ 30 ժամ

1-ին` գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության,
բնապահպանության,

բնական

համակարգերի

գործունեության

հիմունքների,

համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել
հիմնարար գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի
հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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
6. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային
զեկույցները,
7. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների
տնտեսական հասանելիության գնահատում,
8. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում
ռիկսերի հաշվարկման ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
10. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
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Գ4.կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում
ցուցաբերելու առաջին բուժօգնություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման
հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ:
Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի
կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների
պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու
առողջությունը:
Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն
ունեցող փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային
մեխանիզմների հիմնական դրութները և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ.
2. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն»,
Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
3. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.
4. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»:
Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան,
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2010թ., 311 էջ:
6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան,
2005թ.:
7. Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ,
2004թ.

1302/Բ11

Փիլիսոփայության հիմունքներ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-30, սեմ. -30

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսումնասիրել

փիլիսոփայական

մշակույթի

առանձնահատկությունները

և

փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,


վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,



ներկայացնել

փիլիսոփայական

հիմանական

հայեցակարգերի

գիտական

աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
2. հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
3. ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
5. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
6. գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
7. վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

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

8.

կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ

9. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ։
Բ1 Պարզաբանել, թվարկել մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու մեթոդները,
լուսաբանել առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
3.

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

4.

Губин, В. Д. Философия, М., 2013.

5.

Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1901/Բ14

Իրավունքի հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական
իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
5. իրականացնել

իրավական

և

սեփական

հասկացությունները,

իրավունքների

պաշտպանության

գործողություններ։
6. դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. ընդհանրական կարողություններ
7. ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
8. օգտվել իրավական տեղեկատվության
ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ),

տարատեսակ

աղբյուրներից

(ինտերնետ

9. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական
պետության
արժեքները,
ունենալ
բարոյաիրավական
պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
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
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5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն
և
պետություն:
Իրավունք:
Իրավական
կարգավորման
կառուցակարգը

և

իրավունքի

կենսագործումը։

Իրավունքի

ձևերը:

Իրավունքի

համակարգը: Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի
դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական
իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային
իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք:
Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ.,
Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ.,
Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

1007/Բ14

Տնտեսագիտության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների
բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական
համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց
իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն
ուսանողներին՝ իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների
կայացման համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել
հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական
տնտեսագիտական հասկացությունները,

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել
կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և
պարզաբանում,
. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող
առավել կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
4. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման
խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և
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հասարակական ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
2. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական
ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության
հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական
ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:
5. www.armstat.am
6. www.gov.am
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Գործարարության հիմունքներ

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ` աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և
իմացություն,



ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,



տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
5. գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման
հնարավորությունները

և

խնդիրներն

ու

ռիսկերը,

կանխատեսել

գործարարության

զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
6. օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի
և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և
նպատակահարմարության
գնահատում, (եթե
կատարել
գ. ընդհանրական/փոխանցելի
կարողություններ
այդպիսիքբիզնես
կան) հաշվարկներ, գնահատել
հնարավոր
ֆինանսավորման աղբյուրները:
7. օգտվել
տեղեկատվական-վերլուծական
տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,
8. իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսություններ



ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.2. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
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2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.

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

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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


ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,



ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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
7. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
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վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
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.
Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Քաղաքական իշխանության
էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Հասարակության քաղաքական համակարգը։
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Քաղաքական
կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։
Քաղաքական գործընթացներ:
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Քաղաքական գաղափարախոսություններ:
Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник
для студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
5. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ
§Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦).
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Մշակութաբանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.՝ 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը
հետազոտող գիտակարգերին:
 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ
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առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և
ներկա մշակութային գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական
ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
10. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության
պատմության և տեսության խնդիրները
Բ6. արժևորել, գնահատականներ հնչեցնել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի
պատմության և տեսության խնդիրների վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և
զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
5. Մշակութային գործընթացներ:
6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
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9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն»
կատեգորիաների համատեքստում:
10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
17. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
4. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press,
2001.
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Կրոնագիտության հիմունքներ

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
դերակատարության մասին, ծանոթացնել,



տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց
դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների,
Հայոց եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,



ծանոթանալ
ժամանակակից
ավանդական
աշխարհայացքային
և
դավանաբանական
պաշտամունքային առանձնահատկություններին

և
ոչ
ավանդական
կրոնների
հիմնարար
սկզբունքներին
և

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
2. 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,
3. լուսաբանելու
Հայոց
եկեղեցու
պատմությունը,
առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:

դավանաբանական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
5. դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և
համեմատելու տարբեր կրոններ,
6. բացահայտելու
և
վերլուծելու
ժամանակակից
կրոնների
աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող

գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:

ընթերցում

և

ինքնուրույն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների
համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը:
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Նախնադարյան հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և
միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների
սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը
ժամանակակից

աշխարհում:

Հնդկաստանի

ազգային

կրոնները,

Չինաստանի

և

Ճապոնիայի ազգային կրոնները, Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։
Բուդդայականության
առաջացումը
և
զարգացումը,
դավանաբանությունը, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և
զարգացումը:

Քրիստոնեության

դավանաբանական

և

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն,
ավանդական

և

դավանաբանական
առաջացումը
և

ոչ

ավանդական

հարանվանություններ,

Հայոց

եկեղեցու

և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի
զարգացումը,
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները,

հիմնական

ուղղությունները:

Հայաստանի

Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

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

1302/Բ14

Բարոյագիտության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2

ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները,



կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,



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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:

5.

ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:

6.

գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման
գործում:

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

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,

8.

վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և տարածաշրջանային
պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև թվարկել և բնութագրել
դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության
աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի
առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
Բարոյական հարաբերությունների էությունը
Կրոնական էթիկա:
Բիոէթիկա:
Քաղաքական էթիկա:
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6. Սիրո մետաֆիզիկա:
7. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
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Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական
գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով
սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերակելու

սոցիոլոգիայի

որպես

գիտության

կառուցվածքային

մակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները,
գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի
աշխարհայացքային

և

էթիկական

առանձնահատկությունները,

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու
հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
234

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր
ու գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ
ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված
գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է
հետազոտողը
7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей
редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE,
2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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Տրամաբանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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



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
4. հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը
ժամանակ,

գիտատեսական

և

գործնական

ուսումնասիրությունների

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)
7. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ`
պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության,
հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից
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բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր
ու գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության
սկզբունքը: Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը:
Հասկացության տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ:
Հասկացության ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման
էությունը,

տեսակներն

ու

կանոնները:

Դասակարգման

էությունը

տեսակներն

ու

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

1. 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.
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Հոգեբանության հիմունքներ

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8.

Դասընթացի նպատակն է`


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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
5. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
7. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
8. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
10. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
11. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
238

Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
 պրակտիկ աշխատանքներ,
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
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
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Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2

ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բնագիտության ժամանակակից
հիմնախնդիրների մասին:
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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
օրինաչափությունները,

շրջապատող

աշխարհում

կատարվող

երևույթների

3. հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման
4. կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
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:
Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Գիտական հեղափոխությունները և դրանց
դերը բնագիտության զարգացման գործում: Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և
ժամանակակից

ֆիզիկայի

հիմնադրույթները:
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Դասական

և

ժամանակակից

տիեզերագիտության
հիմնադրույթները:

հիմնադրույթները:

Դասական

և

ժամանակակից

Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության

քիմիայի

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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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

շաբաթական՝ 2 ժամ

գործ.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է



ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական,
ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին



ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ
գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
2. կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ
3. ինքնուրույն

կատարել

իր

աշխատանքներ, հաշվարկների
պատրաստում և այլն)։

թղթավարությունը
կատարում,

(կուրսային

զեկուցումների

և

ավարտական

համար

սլայդների

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և
ինքնուրույն առաջադրանքներ:
2. Ուսուցողական

նյութերը

տրամադրվում

են

և

ինքնուրույն

ուսանողներին

աշխատանքի

էլէկտրոնային

տեսքով՝

առաջադրանքները
փոխանցվում

են

էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. փոստին:
3. Եզրափակիչ

ստուգումներն

անցկացվում

են

համակարգչի

միջոցով՝

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

շաբաթական 4 ժամ

դաս.- 40 ժամ, սեմ. - 20 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած,
կենսունակ
ազգային
գիտակցություն
ունեցող
քաղաքացիների
դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի
հիմնահարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և
միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ
կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն
ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
4. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
5. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
6. Տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն
ձեռք բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց)
գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 Մեկնաբանել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության տարբեր փուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Ա3 Ընդհանուր գծերով ներկայացնել արվեստի պատմության հարցերը:
Գ2 Ստանալ տեղեկատվություն հին գրավոր աղբյուրներից (ձեռագրեր, վիմագիր
արձանագրություններ):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առաջին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցմամբ և գնահատվում 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ ընթացիկ քննությունն գնահատվում է ուսանողի գրավորի հիման վրա՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
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լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների
հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1
թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը:
Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը
Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը
(1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական
զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (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:

1106/Բ 19

Հայոց պատմություն -2

շաբաթական 3 ժամ

դաս.-32 ժամ, սեմ. – 13 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Միայն եզրափակիչ քննություն

3 ECTS
կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և
նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
4. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց 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:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. Տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն
ձեռք բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
8. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ընդհանուր գծերով ներկայացնել արվեստի պատմության հարցերը:
Բ1 Մեկնաբանել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության տարբեր փուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Գ2 Ստանալ տեղեկատվություն հին գրավոր աղբյուրներից (ձեռագրեր, վիմագիր
արձանագրություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը չունի ընթացիկ քննություններ և գնահատվում է միայն մեկ եզրափակիչ
բանավոր քննության արդյունքում: Հարցատոմսը կազմվում է նախապես տրված
հարցաշարից, պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը
Սյունիքում

և

Սյունիքում

1722-1730

թթ.:

Ռուս-թուրքական

և

ռուս-պարսկական

պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի
միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ
ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը:
Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.):
Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ
աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.):
Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
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Հին Միջագետքի եւ Եգիպտոսի արվեստը

շաբաթական 4 ժամ

4 ECTS
կրեդիտ

40 ժամ դաս., 20 ժամ սեմ.

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնել Հին Եգիպտոսի արվեստի և ճարտարապետության պատմության



զարգացումը
Ներկայացնել Միջագետքի արվեստի և ճարտարապետության պատմության
զարգացումը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ներկայացնելու Հին Եգիպտոսի և Միջագետքի արվեստի և ճարտարապետության
պատմության զարգացումը:
Մեկնաբանելու և վերլուծելու եգիպտական և միջագետքի (շումերական, աքքադական,
ասորական և այլն) արվեստի ստեղծագործությունները և ճարտարապետական
հուշարձանները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Կիրառելու դասընթացից ստացած տեսական գիտելիքները սեփական մասնագիտական
տեսակետն արտահայտելու համար
4. Կիրառելու դասընթացից ստացած տեսական գիտելիքները թեմատիկ հոդվածներ
գրելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
6. Վերլուծելու և մեկնաբանելու եգիպտական և Միջագետքի հուշարձաները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունները:
Ա3 Ընդհանուր գծերով ներկայացնել արվեստի պատմության հարցերը:
Բ5 Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ, պատրաստել զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պատկերաշարով ուղեկցվող լսարանային դասախոսություններ:
2. Ընթացիկ սեմինարներ, քննարկումներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մինչդինաստիկ շրջանի Եգիպտական մշակույթը մ.թ.ա. 5-4րդ հազարամյակներում:
2. Հին թագավորության արվեստը և ճարտարապետությունը:
3. Միջին թագավորության արվեստը և ճարտարապետությունը:
4. Նոր թագավորության արվեստը և ճարտարապետությունը:
5. Եգիպտական արվեստը և ճարտարապետությունը մ.թ.ա. 11-4րդ դարերում:
6. Միջագետքի հնագույն մշակույթը մ.թ.ա. 5-4րդ հազարամյակներում:
7. Շումերական արվեստը մ.թ.ա. 27-25րդ դարերում:
8. Աքքադի արվեստը մ.թ.ա. 24-23րդ դարերում:
9. Միջագետքի արվեստը մ.թ.ա. 23-21րդ դդ. (Գուդեաի դարաշրջան, Ուրի 3րդ դինաստիա)
10. Բաբելոնի արվեստը մ.թ.ա. 2րդ հազարամյակում:
11. Ասորական արվեստը մ.թ.ա. 13-7րդ դարերում:
12. Նոր-բաբելոնյան արվեստ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Art and Architecture of Ancient Egypt, by W. Stevenson Smith, Yale University Press, 1998.
2. The Art of Ancient Egypt: Revised Edition, by Gay Robins, Harvard University Press, 2008.
3.

The Art and Architecture of the Ancient Orient, by Henri Frankfort and Michael Roaf, Yale
University Press, 1996.

1104/ Բ 17

Ընդհանուր հնագիտություն

շաբաթական 2 ժամ

դաս. - 30 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Միայն եզրափակիչ քննություն

2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին պատկերացում տալ նախնադարյան հասարակության ձևավորման,
զարգացման և քայքայման հիմնական էտապների մասին:



Պատկերացում տալ հնագիտության հիմնական հասկացությունների, տեսական
դրույթների մասին:
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Պատկերացում տալ Հայաստանի հնագիտության հիմնական շրջափուլերի մասին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.
4.
5.

Հնագիտաազգագրական տեղեկությունների հիման վրա կատարել հետազոտական
աշխատանք,
լուսաբանելու
Հայաստանում
նախնադսարյան
հասարակության
զարգացման առանձին փուլերի ընդհանուր օրինաչափությունները և տեղասկան
առանձնահատկությունները,
տիպաբանել փաստացի հնագիտական և ազգագրական նյութը
նկարագրել նախնադարի հիմնական էտապները,
քննարկել նախնադարի մասին գիտության հիմնական ուղղությունները և զարգացման
տենդենցները:
քննարկել Հայաստանի հնագիտությանն առնչվող հիմնական պրոբլեմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. Ճանաչել Հայաստանում նախնադարյան հասարակության զարգացման հիմնական
փուլերը,
7. ճանաչե և իրարից զանազանել պատմական գործընթացների ընդհանրական և լոկալ
դրսևորումները,
8. կողմնորոշվել Հայաստանի հնագույն մշակույթների զարգացման տեսական հարցերում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. Ստեղծագործաբար կիրառել ստացած գիտելիքները տարբեր ոլորտներում,
10. վերլուծելու փաստեր և կատարել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7 Որոշել արվեստի ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը եւ վայրը:
Բ5 Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ, պատրաստել զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
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.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հնագիտության հիմնական հասկացությունները, հնագիտական հետազոտության
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մեթոդները
2. Ստորին պալեոլիթը Հայաստանում: Ազոխի քարայրի պեղումները:
3. Արխայիկ բանական մարդը և նեանդերթալյան մարդը: Նեանդերթալյան մարդու
մնացորդների գտածոները Ազոխից և Լուսակերտից
4. Գաղափարական պատկերացումների ակունքները, նեանդերթալյան թաղումները
5. Մարդագոյացման գործընթացի ավարտը. Ժամանակակից մարդու առաջացման
միակենտրոն, երկկենտրոն և բազմակենտրոն տեսակետները
6. Միջին և վերին պալեոլիտը Հայաստանում: Մեզոլիտը Հայաստանում: Նեոլիթյան
հեղափոխությունը: Առաջին սրբավայրերը: Հիմնական բնակատեղիները:
7. Հայաստանը էնեոլիթի և վաղ բրոնզի դարաշրջանում, համալիր հասարակությունները
8. Դասակարգագոյացման և պետականագոյացման փուլը, քաղաքակրթագոյացման
գործընթացների բազմազանությունը:
9. Միջին բրոնզի, Ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի մշակույթը Հայաստանում
10. Հայկական լեռնաշխարհում միասնական պետության կազմավորումը /Վանի
թագավորություն/
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ալեքսեև Վ., Պերշից Ա., Նախնադարի հասարակության պատմություն, Ե., 2012
2. Ավետիսյան Պ., Հայկական լեռնաշխարհը XXIV-IX դդ. Պ.գ.դ. ատեն զեկուցման ձևով, Ե.,
2014
3. Ավետիսյան Հ., Ավետիսյան Պ., Արարատյան դաշտի մշակույթը մ.թ.ա. XI-VI դդ. Ե., 2006
4. Եսայան Ս., Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 1992
5. Խնկիկյան Օ., Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 2005
6. Кушнарева К. Х. Южный Кавказ в IX-IIтыс. до н. э. С.-Пб 1996
7. Stanford C., Allen J., Anton S., Exploring Biological Anthropology, Boston, 2010

i) Stone Age of Armenia, Kanazawa, 2014
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Դիցաբանությունը և արվեստը

7 ECTS
կրեդիտ

Դաս. – 70 ժամ, սեմ.՝ 20 ժամ
Շաբաթական 6 ժամ
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 հաղորդակից դարձնել ուսանողներին հայ և համաշխարհային դիցաբանությանը և նրա
արտացոլմանը արվեստում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու և մեկնաբանելու նախնադարյան, եգիպտական, շումեր-աքքադական,
ասորա-բաբելալան, խեթական, ուրարտական, հնդկական, իրանական, հունահռոմեական, հին հայկական,
բուդդայական,
քրիստոնեական, իսլամական
դիցաբանությունների մասին իր գիտելիքները,

2.

վերլուծելու դիցաբանության հետ առնչվող արվեստի ստեղծագործությունները
(ճարտարապետություն, կերպարվեստ, դեկորատիվ-կիրառական արվեստ):

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

Կատարելու գիտահետազոտական աշխատանքներ՝ դիցաբանությանը առնչվող գրավոր
աղբյուրների և ուսումնասիրությունների հիման վրա,

4. դիցաբանության իմացության պարագայում գիտական վերլուծություն կատարելու
դիցաբանության հետ փոխկապակցված արվեստի ստեղծագործությունների, ինչպես նաև
Վերածնության դարաշրջանից մինչև մեր օրերը կերպարվեստում արտացոլվող
դիցաբանական կերպարների և պատկերաշարքերի վերաբերյալ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. Ներկայացնելու գիտաժողովներում, թանգարաններում, այլ հասարակական վայրերում
առարկային վերաբերող թեմաներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունները:
Ա3 Ընդհանուր գծերով ներկայացնել արվեստի պատմության հարցերը:
Բ2 Կիրառել արվեստի ուսումնասիրման համալիր մեթոդը՝ նկարագրական, պատմական,
աղբյուրագիտական, քննական-համեմատական, պատկերագրական, ոճական, տեխնիկատեխնոլոգիական մեթոդները՝ արվեստի ստեղծագործությունները ներկայացնելիս:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. ինքնուրույն հետազոտություն՝ ռեֆերատ,
4. խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանք՝ պրեզենտացիա,
5. արտաժամյա դասախոսություն՝ թանգարանների այցելություն, նկարիչների հետ
հանդիպում,
6. գրավոր և բանավոր ստուգում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն: Դիցաբանության էությունը, դիցաբանության և արվեստի զարգացման
հիմնական փուլերը:
2. Նախնադարյան համայնական հասարակության հավատալիքները, դիցաբանությունը,
արվեստի բնութագիրը:
3. Հին Եգիպտոսի, Միջագետքի, Ուրարտական, Խեթական, Հին Հնդկաստանի, Իրանի,
Հին Հունաստանի և Հռոմի, Հին Հայկական դիցաբանությունը, արվեստի
հուշարձանները:
4. Մեռնող և հարություն առնող աստվածի դիցաբանությունը հին աշխարհի տարբեր
տարածաշրջաններում:
5. Դիցաբանական պատկերացումների կրոնա-փիլիսոփայական բնույթը.
բուդդայականություն և արվեստ, քրիստոնեություն և արվեստ, իսլամ և արվեստ:
6. Նոր և Նորագույն պատմության պատկերացումները դիցաբանության վերաբերյալ,
արվեստ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Ս. Հայ Առասպելաբանություն, տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, Բեյրութ,
2000.
2. Հին եգիպտական մեռյալների գիրքը /Թարգմ., կազմ. և ծանոթագր.՝ Հ. Էդոյան, Երևան, «Վան
Արյան», 2004
3. Hesiod, Theogony, Edited with prolegomena and commentary by M.L. West., Oxford, Clarendon
Press, 1997.
4. Мифы Народов Мира. Энциклопедия. В 2-х томах / Гл. ред. С.А. Токарев, Москва, Большая
Российская энциклопедия, Дрофа, 2008.

1105 / Բ 20

«Ուրարտուի և Հին Հայկական թագավորության
արվեստը»

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս. – 40 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Նպաստել մասնագիտության կրթական ծրագրի ընհանուր նպատակի իրականացմանը՝
ուսումնասիրելով Վանի թագավորության և Հին Հայկական թագավորության արվեստը,


Ուսումնասիրել Վանի թագավորության պետական կարգի, մշակույթի և արվեստի
ձևավորման առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Ըմբռնելու Վանի թագավորության և Հին Հայկական թագավորության արվեստի
ձևավորման և գոյատևման առանձնահատկությունները:
2. Քննելու ձևավորված ժանրերն ու ուղղությունները:
3.Ճանաչելու հուշարձանները և դրանց տեսակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.Ճանաչելու և տարբերակելու արվեստի գործերն ըստ դարաշրջանների և մշակույթների:
5.Դասակարգելու արվեստի գործերն ու հուշարձանները: Դրանց ուսումնասիրությամբ
գնահատել տվյալ հասարակության մշակութային զարգացման մակարդակը և
գեղարվեստական ճաշակը:
6. Բանավոր և գրավոր ձևով շարադրելու նյութի ուսումնասիրությամբ ստացված իր
մեկնաբանությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
8. Մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները եւ
գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,
արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
9. Պատրաստելու զեկույցներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6 Մատնանշել հայ արվեստի տեղն ու դերը համաշխարհային արվեստի պատմության
համատեքստում:
Բ6 Վերաձևակերպել հայ արվեստի երկերի տեղը համաշխարհային արվեստի պատմության
մեջ:
Գ2 Ստանալ տեղեկատվություն հին գրավոր աղբյուրներից (ձեռագրեր, վիմագիր
արձանագրություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2.Սեմինար պարապմունքներ
3. Այցելություններ թանգարաններ և հուշարձաններ
4. Համապատասխան գիտահանրամատչելի ֆիլմերի դիտում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
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մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վանի թագավորության արվեստի ուսումնասիրության պատմությունն ու սկզբնաղբյուրները:
2. Հայկական լեռնաշխարհում ձևավորված մինչուրարտական մշակույթները և քաղաքական
կազմավորումները:
3. Ուրարտուի ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը, որմնանկարչությունն ու
կիրառական արվեստը:
4. Երվանդական և Հելլենիստական Հայաստանի արվեստի ուսումնասիրության
սկզբնաղբյուրներն ու պատմությունը: Քաղաքաշինությունը, Քանդակագործությունը և
բարձրաքանդակային արվեստը, մետաղագործությունը, ապակեգործությունը և
խեցեգործությունը: Դրամները և կնիքները Հին Հայաստանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քսենոֆոն, Կյուրոպեդիա (թարգմանությունը Ս. Կրկյաշարյանի), Երևան, 2000 թ.:
2. Հմայակյան Ս. Գ., Վանի թագավորության պետական կրոնը, Երևան, 1990թ.:
3. Հմայակյան Ս., Երեք ուղղություն ուրարտական արվեստում, Երևանի գեղարվեստի
պետական ակադեմիայի տարեգիրք (ԵԳՊԱ), Երևան, 2008 թ., էջ 3-9:
4. Հմայակյան Ս., Ուրարտուի ոսկին «Հին Հայաստանի ոսկին», Երևան, 2007 թ., էջ

151–

185, աղ. XCIII, XCIX:
5. Հմայակյան Ս., Ուրարտական ոսկե, արծաթոսկե և ոսկե թիթեղապատ մեդալիոնները,
Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի տարեգիրք (ԵԳՊԱ),
Երևան, 2005 թ.,
էջ 5 - 15
6. Ô. À. Òåð-Ìàðòèðîñîâ, ôðåñêè èç Àðìåíèè Àõåìåíèäñêîãî âðåìåíè, ԵԳՊԱ «Տարեգիրք», Երևան,
2004, էջ 158-174:
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Միջնադարյան արևելաքրիստոնեական արվեստ
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4 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս. – 40 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել Փոքր Ասիայի և նրան հարող տարածքների (Այսրկովկաս)
քրիստոնեական արվեստին, ձևակերպել աշխարհագրական և ժամանակագրական
սահմանները:


Հիմնավորել այդ տարածքներում քրիստոնեության ձևավորման նախադրյալները և



ներկայացնել արվեստի զարգացման ընթացքը:
Ներկայացնել այդ արվեստի տեղը և նշանակությունը ընդհանուր
արևելաքրիստոնեական արվեստի պատմության հանատեքստում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Տիրապետելու սիստեմավորված գիտելիքների տվյալ շրջանի արվեստի վերաբերյալ,
2. Ճանաչելու Փոքր Ասիայի և նրան հարող քրիստոնյա ժողովրդների արվեստի
առանձնահատկությունները պայմանավորող գործոնները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.Տարբերակելու դասընթացի ընթացքում ուսումնասիրված տարածքների արվեստի
նմուշները,
4.Ինքնուրույն վերլուծելու ուսումնասիրված արվեստի նմուշները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ընդհանուր գծերով ներկայացնել արվեստի պատմության հարցերը:
Ա7 Որոշել արվեստի ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը եւ վայրը:
Բ1 Մեկնաբանել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության տարբեր փուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ ուղեկցվում են համապատասխան պատկերաշարերի ցուցադրությամբ
2. Գործնական սեմինարներ՝ հուշարձանների մասնագիտական վերլուծության և
համեմատական քննության հիման վրա
3. Ուսանողներին ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքների հանձնարարում՝ մասնագիտական
գրականության հետ աշխատելու և ստեղծագործական ունակությունները զարգացնելու
նպատակով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
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մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պաղեստինի քրիստոնեական արվեստը
2. Եգիպտոսի քրիստոնեական (ղպտական) արվեստը
3. Ասորիքի քարիստոնեական արվեատը
4. Կապադովկիայի քրիստոնեական արվեատը
5. Աբխազիայի քրիստոնեական արվեստը
6. Վրաստանաի քրիստոնեական արվեստը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. История иконописи. М., 2000.
2. Տեր-Գևորգյան Շ. Հայաստանի և Սիրիայի վաղ քրիստոնեական ճարտարապետության
առնչությունները, Եր., 2000.

3. Բալտրուշայտիս Յ., Ուսումնասիրություն վրաց և հայ միջնադարյան արվեստի, Երևան,
2003

4. Акопян З., Раннесредневековая скульптура Гугарка и Картли. Вопросы художественного
стиля и мастерских // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Сборник
научных статеи III. СПб., 2013.
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Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի արվեստը

Շաբաթական 5 ժամ

Դաս.-60 ժամ, սեմ. – 15 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողներին դասական արվեստի հիմնական փուլերին, ուղղություններին,
ժանրերին, նմուշներին, հեղինակներին, դասական արվեստի գաղափարական և
փիլիսոփայանկան հենքին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչելու դասական արվեստի կարևորագույն նմուշները։
2. Տարբերելու հիմնական փուլերում ձևավորված ոճական առանձնահատկությունները։
3. Վերլուծելու դասական արվեստը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4. Վերլուծելու դասական արվեստը, գտնել դրա առանձնահատկությունները, ոճական
զարգացումները, ազդեցությունը հետագա եվրոպական արվեստի վրա, արձագանքները
հայկական արվեստում։

գ. ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
5.Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից։
6.Մասնակցելու թեմատիկ քննարկումներին։
7.Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության
զարգացման հիմնական փուլերն ու օրինաչափությունները:
Ա5 Արվեստաբանական վերլուծության ենթարկելու արվեստի ստեղծագործությունները
գեղագիտության և ժամանակի աշխարհընկալման համատեքստում:
Բ5 Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ, պատրաստել զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Ռեֆերատների ներկայացում ուսանողների կողմից
Կազմել ռեֆերատ առաարկվող թեմաներով և ներկայաղնել այն։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.Կրետե՛Միկենյան արվեստ,
Հունաստանի արվեստ, Էթրուսքյան արվեստ, Հանրապետական Հռոմի արվեստ, Կայսերական
Հռոմի արվեստ, Վաղքրիստոնեական շրջանի արվեստ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գյուլամիրյան Ե.Ա. Արվեստի պատմություն, ուսանողական ձեռնարկ: Երևան, 2004:
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Երզնկյան Մ. Բաղդասարյան Ա., Կերպարվեստի բառագիրք, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, 2002:
2. Հարությունյան Վ. Գեղեցիկի զարմանահրաշ քառուղիներում, Երևան, 1999:
3. Ներսիսյան Լ. Մ․Երզնկյան, Արտասահմանյան արվեստի պատմություն, Երևան, 2003թ:
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Արվեստի պատմության ներածություն

7 ECTS
կրեդիտ

Շաբաթական 6 ժամ

Դաս. – 70 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել ուսանողներին արվեստաբանության հիմունքները. արվեստի տեսակները,
պլաստիկական կամ տարածական արվեստների առանձնահատկությունները:
 Ծանոթացնել ուսանողներին արվեստագիտական վերլուծությանը, նրա
հերթափուլերին և մեթոդներին, ձևակազմության Վյոլֆլինյան հիմնական
սկզբունքներին:
 Սովորեցնել վերլուծել արվեստի ստեղծագործությունը ըստ ձևակազմության.
ոճի,ուղղության, դպրոցի և անհատական ձեռագրի:
 Արվեստի՝ քանդակագործության հիմունքների վերաբերյալ գիտելիքի հաղորդումը:
 Հաղորդել նկարչության վերաբերյալ գիտելիք,


Հնարավորինս զարգացնել ուսանողների նկարչական ունակությունները,



Ծանոթացնել գեղանկարչական տեխնիկաներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Պատկերացնելու գրաֆիկայի 2 հիմնական ձևերը և տեսակները. Գծանկար և
տպագրական գրաֆիկա,
2. Ճանաչելու գեղանկարչության յուրահատկությունը , հիմնական տեսակները և
ժանրերը, նյութերն ու հիմնական տեխնիկաները , հիմնական արտահայտչամիջոցները:
3. Դասակարգելու և մեկնաբանելու տարածական արվեստների տեսակները:
4. Ճանաչելու քանդակի ձևը, տեսակը
5. Տարբերակելու պատրաստման նյութը և տեխնիկան

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.Վերլուծելու տարածական կամ պլաստիկական արվեստների ստեղծագործությունները
ըստ արվեստաբանական մեթոդների,
5.Համեմատելու պլաստիկական արվեստների տարբեր ձևերը,
6.Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքներն ու ունակությունները կերպարվեստի
հետազոտման մեջ:
7․ Մեկնաբանելու և արվեստաբանական քննադատության ենթարկելու ստեղծագործության
գեղարվեստական առանձնահատկությունները
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Կատարելու հետազոտություն կերպարվեստի՝ վիզուալ արվեստների բնագավառում,
8. Դասակարգելու կերպարվեստի տարբեր ձևերն ու տեսակները:
9․ Գիտական քննարկումների ժամանակ սեփական մասնագիտական տեսակետն
արտահայտելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Ճանաչել արվեստագիտության զարգացման ընթացքը:
Ա2 Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունները:
Բ2 Կիրառել արվեստի ուսումնասիրման համալիր մեթոդը՝ նկարագրական, պատմական,
աղբյուրագիտական, քննական-համեմատական, պատկերագրական, ոճական, տեխնիկատեխնոլոգիական մեթոդները՝ արվեստի ստեղծագործությունները ներկայացնելիս:
Բ4 Լուսաբանել արվեստաբանական տարբեր ոլորտներին առնչվող խնդիրները:
Գեղագիտական
ու
փիլիսոփայական
վերլուծության
ենթարկել
արվեստի
ստեղծագործությունները:
Բ5 Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ, պատրաստել զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Նկարագրական և վերլուծական ֆորմալ արվեստաբանական մեթոդները,
Պատկերագրական և պատկերաբանական մեթոդները,
Համեմատական վերլուծության մեթոդը:
Դասերն ուղեկցվում են վիզուալ նյութի ցուցադրությամբ:
Ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասախոսությունն է, որի ընթացքում
ուսանողներին մատուցվում է տվյալ դասաժամին վերաբերող տեսական նյութը:
6. Առանձին թեմաներ ուղեկցվում են տեսանյութերի դիտումով: Առանձին պարապմունքներ
իրականացվում են լսարանից դուրս:
7. Մեկ դասընթաց անց է կացվում Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնում, որտեղ ուսանողների և
դասախոսի ակտիվ երկխոսության, քննարկման միջոցով ամրապնդվում են լսարանային
դասերի ընթացքում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները:
1.
2.
3.
4.
5.

7. Ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը նկարելու հմտությունների փոխանցումն է,
որի ընթացքում ուսանողներին մատուցվում է տվյալ դասաժամին վերաբերող
գործնական ուսուցումը: Սկզբից ծանոթացնելով տվյալ դասաժամի համար
նախատեսված նյութի, անհրաժեշտ պարագաների հետ ծանոթացման և հետո
գործնական կիրառումը:
Յուրաքանչյուր նյութի հետ աշխատելու ընթացքում, փոխվում է ուսուցանելու մեթոդն ու
ձևը։
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8. Առանձին թեմաներ ուղեկցվում են բնորդի հետ աշխատելով և նկարելով: Առանձին
նկարչական պարապմունքներ իրականացվում են լսարանից դուրս:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Արվեստագիտության կամ արվեստաբանության հիմունքները
Գրաֆիկա
Գեղանկարչություն:
Քանդակի ձևերը, տեսակները, ժանրերը
Քանդակի տեխնիկաներրի դասակարգումը, մշակման մեթոդները,
արտահայտչամիջոցները:
Մոմամատիտներով աշխատելու շրջան:
Սև մատիտով ճեպանկարներ նկարելու շրջան:
Գունավոր մատիտներով աշխատելու շրջան:
Ջրաներկով աշխատելու շրջան:

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

Ò. Â. Èëüèíà. Ââåäåíèå â èñêóññòâîçíàíèå. Ìîñêâà, 2003.
Ïîïóëÿðíàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. 2 ò. Ìîñêâà, /ðàçíûå èçäàíèÿ/.
Õ. Â. ßíñîí, Ý. Ô. ßíñîí. Îñíîâû èñòîðèè èñêóññòâ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1996.
Ý. Ãîìáðèõ. Èñòîðèÿ èñêóññòâà. Ìîñêâà, 1998.
Б. Виппер, Введение в историческое изучение искусства, Изобразительное
искусство, Москва, 1985 и др. издания.
6. Г. Велфлин, Основные понятия истории искусства, 3-е изд., Москва. 2002.
7. Т.Ильина, Введение в искусствознание, Аст-Астрель, Москва, 2003.
8. R. Williams, Art Theory, An historical introduction, 2-ndedition, Chichester U.K., Malden
MA: Wiley-Blackwell, 2009.
9.

Վ. Ազատյան, Արվեստաբանություն և ազգայնականություն. Հայաստանի և
Վրաստանի միջնադարյան արվեստները 19-20-րդ դդ. Գերմանիայում, Ակտուալ
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արվեստ, Երևան, 2012:

1. Шаров В.С., Академическое обучение изобразительному искусству, Москва, 2013.
2. Бесчастнов Н.П., Графика натюрморта., Москва, 2008.
3. Шашков Ю.П., Живопись и ее средства. Москва, 2006.
4. Г. Баммес, Изображение человека. Основы рисунка с натуры. Москва, 2012.
Логвиненко Г.М., Декоративная композиция, Москва, 2005.
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Վաղ միջնադարյան հայ արվեստ

4 ECTS
կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս. – 40 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ծանոթացնել Հայաստանի վաղիջնադարյան 4-10-րդ դարերի կերպարվեստին (քանդակ,
որմնանկար, խճանկար, մանրանկար)



Ներկայացնել վաղ միջնադարյան հայ արվեստի ոճական և պատկերագրական
առանձնահատկություներ՝ արևելաքրիսնոնեական արվեստի նմուշների
համեամատությամբ
Ներկայացնել վաղ միջնադարյան հայկական հուշարձանների թվագրության և
վերլուծության խնդիրները նորագույն ուսումնասիրությունների լույսի ներքո



9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Տիրապետելու սիստեմավորված գիտելիքների հայակական վաղ միջնադարյան
կերպարվեստի վերաբերյալ

2. Հասկանալու հայակական վաղ միջնադարյան կերպարվեստի
առանձնահատկությունները պայմանավորող գործոնները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Տարբերակելու դասընթացի ընթացքում ուսումնասիրված հայ միջնադարյան
կերպարվեստի նմուշները

4.

Ինքնուրույն վերլուծելու ուսումնասիրված արվեստի գործերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունները:
Ա6 Մատնանշել հայ արվեստի տեղն ու դերը համաշխարհային արվեստի պատմության
համատեքստում:
Ա7 Որոշել արվեստի ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը եւ վայրը:
260

Բ6 Վերաձևակերպել հայ արվեստի երկերի տեղը համաշխարհային արվեստի պատմության
մեջ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ մատուցվում են համապատասխան պատկերաշարերի
ցուցադրությամբ,
2. Գործնական սեմինարներ առանձին հուշարձանների արվեստաբանական վերլուծության և
համեմատական քննության հիման վրա ,
3. Ուսանողներին ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքների հանձնարարում՝ մասնագիտական
գրականության հետ աշխատելու և ստեղծագործական ունակությունները զարգացնելու
նպատակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. 4-7-րդ դարերի հայ արվեստի առանձնահատկությունները:
2. Վաղ միջնադարյան քանդակը. դամբարանների քանդակային հարդարանքը, 5-6-րդ
դարերի եկեղեցիների քանդակային հարդարանքը, հուշասյուներ, ծավալային խաչեր և
քառանիստ կոթողներ:

3. Վաղ միջնադարյան գեղանկարչությունը՝ խճանկարչությունը, որմնանկարչությունը,
մանրանկարչությունը

4.
5.
6.
7.

7-րդ դարի եկեղեցիների քանդակային հարդարանքը
9-10-րդ դարերեի արվեստի առանձնահատկությունները
Բագրատունիների արվեստը: Անի
10-րդ դարի որմնանկարչությունն ու մանրանկարչությունը

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հայ արվեստի պատմություն (Վ. Ղազարյան, Հ. Հակոբյան, Մ. Հասրաթյան, Ա. Աղասյան),
Երևան, 2009

2. Հակոբյան Զ. Հայկական վաղմիջնադարյան քանդակը (4-7-րդ դարեր).
Դասախոսություններ, Երևան, 2016:
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3. Գրիգորյան Գ. Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները, Երևան, 2012
4. Մանուկյան Ս. Տաթեիի որմնանկարները (930 թ.) եի արևմտաքրիսոնէական վաղ
միջնադարեան արուեստը // Բազմավեպ, №1-4, 2006

5. Հակոբյան Զ. Զվարթնոցի խորհրդաբանական կերպարը. պատկերների մեկնաբանման
շուրջ // “Էջմիածին”, 2006, Զ /5/

6. Матенадаран /В.Казарян, С.Манукян/. М., 1991, Т.1
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Միջնադարյան արևմտաեվրոպական արվեստ

Շաբաթական 6 ժամ

Դաս. – 70 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել ուսանողներին միջնադարյան արևմտաեվրոպական արվեստի զարգացման
հիմնական ուղին, հիմնական սկզբունքները, տարբերությունները
արևելեաքրիստոնեական արվեստի սկզբունքներից, ոճական և պատկերագրական
առանձնահատկությունները,
 Ծանոթացնել ուսանողներին միջնադարյան արվեստի գեղարվեստական լեզվին և
մտածողությանը, նոր աշխարհահայացքին՝ կապված քրիստոնեության և գերմանական
բարբարոս ցեղերի մշակութային ավանդույթների հետ,
 Սովորեցնել ճանաչել և վերծանել արևմտաեվրոպական միջնադարյան արվեստի
հիմնական ստեղծագործությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Պատկերացնելու արևմտաքրիստոնեական՝ 7-16-րդ դարերի արվեստի զարգացումը,
2. Ճանաչելու այդ արվեստի հիմնական հուշարձանները,
3. Դասակարգելու և մեկնաբանել այդ արվեստի ժամանակագրական և ոճական փուլերը
և պատկերագրական համակարգերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծելու միջնադարյան արվեստի ստեղծագործությունները, դրանց ոճն ու
պատկերագրությունը,
5. Համեմատել հայկական և արևմտաեվրոպական միջնդարյան արվեստների
առանձնահատկությունները,
6. Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքներն ու ունակությունները ողջ միջնադարյան
արվեստի հուշարձանների վերլուծման մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Կատարելու հետազոտություն միջնադարյան ժամանակաշրջանի արվեստի
բնագավառում,
8. Դասակարգելու արևմտաեվրոապական արվեստի ժամանակաշրջանների
համաեվրոպական ոճերը :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա4 Թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության
զարգացման հիմնական փուլերն ու օրինաչափությունները:
Բ1 Մեկնաբանել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության տարբեր փուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Նկարագրական և վերլուծական ֆորմալ արվեստաբանական մեթոդները,
2. Պատկերագրական և պատկերաբանական մեթոդները,
3. Համեմատական վերլուծության մեթոդ,
4. Դասերն ուղեկցվում են վիզուալ նյութի ցուցադրությամբ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նախառոմանական արվեստ:
2. Ռոմանական շրջանի արվեստ:
3. Գոթական շրջանի արվեստ (ազգային և ինտերնացիոնալ գոթիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Ред. Р. Томан, Келн, 2000
2. Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Ред. Р. Томан, Келн, 2001.
3. Мартиндейл Э. Готика. “Слово”, 2001.
4. Ротенберг Е. И. Искусство готической эпохи. Система художественных видов. Москва,
2001.
5. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, 2005.
6. Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции. М. 2009.
7. Панофский Э., Ренессанс и “ренессансы” в искусстве Запада. С-Пб, 2006.
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Բյուզանդական արվեստի պատմություն և
պատկերագրություն

Շաբաթական 8 ժամ

Դաս. – 90 ժամ, սեմ. – 30 ժամ

3-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
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8 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել ուսանողներին վաղքրիստոնեական և բյուզանական արվեստի հիմնական
սկզբունքները, ոճական և պատկերագրական հիմքերը, զարգացման հիմնական ուղին
 Ծանոթացնել ուսանողներին միջնադարյան արվեստի գեղարվեստական լեզվի և
մտածողության առանձնահատկություններին, նոր աշխարհահայացքին՝ կապված
քրիստոնեության ծագման և զարգացման հետ,
 Սովորեցնել ճանաչել և վերծանել միջնադարյան արվեստի հիմնական
պատկերագրական տեսարանները և խորհրդանշանները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու Արևելաքրիստոնեական՝ վաղքրիստոնեական և բյուզանդական
արվեստի զարգացումը,
2. Ճանաչելու այդ արվեստի հիմնական հուշարձանները,
3. Դասակարգելու և մեկնաբանելու կանոնական պատկերագրական համակարգերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծելու միջնադարյան արվեստի ստեղծագործությունները, դրանց ոճն ու
պատկերագրությունը,
2. Համեմատելու հայկական և բյուզանդական արվեստների առանձնահատկությունները,
3. Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքներն ու ունակությունները ողջ միջնադարյան
արվեստի հուշարձանների վերլուծման մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կատարելու հետազոտություն միջնադարյան ժամանակաշրջանի արվեստի
բնագավառում,
2. Օգտվելու կանոնական և անկանոն պատկերագրական սխեմաներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության
զարգացման հիմնական փուլերն ու օրինաչափությունները:
Ա6 Մատնանշել հայ արվեստի տեղն ու դերը համաշխարհային արվեստի պատմության
համատեքստում:
Բ2 Կիրառել արվեստի ուսումնասիրման համալիր մեթոդը՝ նկարագրական, պատմական,
աղբյուրագիտական, քննական-համեմատական, պատկերագրական, ոճական, տեխնիկատեխնոլոգիական մեթոդները՝ արվեստի ստեղծագործությունները ներկայացնելիս:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Նկարագրական և վերլուծական ֆորմալ արվեստաբանական մեթոդները,
2. Պատկերագրական և պատկերաբանական մեթոդները,
3. Համեմատական վերլուծության մեթոդը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
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մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վաղքրիստոնեական արվեստ կամ վաղ բյուզանդական
2. Միջին բյուզանդական
3. Ուշ բյուզանդական
4. Պատկերագրություն՝ հիմնական խորհրդանշանները և ավետարանական տեսարանները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբյան Հր., Հայոց տերունական սրբապատկերները, Երևան, 2004
2. Бобров Ю. Г., Основы иконографии памятников христианского искусства, М., Изд-во
''Художественная школа'', 2010
3. Êàðð-Ãîìì Ñ., Ñëîâàðü ñèìâîëîâ â èñêóññòâå. Ìîñêâà, 2003
4. Àðñëàíîâ Â. Ã. . Çàïàäíîå èñêóññòâîçíàíèå XX âåêà. Ì. 2005ã.
5. Êóáååâ Ì. 100 âåëèêèõ áèáëåéñêèõ ñêàçàíèé. Ìîñêâà ’’Âå÷å’’ 2008
6. (Ïîêðîâñêèé Í. Â. Åâàíãåëèå â ïàìÿòíèêàõ èêîíîãðàôèè. Ñ-Ïá. 1892, Ì. 2001).
7. (Êîíäàêîâ Í. Ï. Èêîíîãðàôèÿ Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà Íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. Ì. 2001. (åñòü ñòàðîå
èçäàíèå) ).
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Առաջավոր Ասիայի արվեստը

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս. – 40 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ծանոթացնել Առաջավոր Ասիայի հնագույն քաղաքակրթությունների մշակութային
ժառանգությանը և ցույց տալ վերջինիս դերը տարածաշրջանի հետագա արվեստի
ձևավորման գործում,



Ներկայացնել Հին Իրանի մինչ իսլամական արվեստը,



Ներկայացնել արևելահռոմեական պրովինցիաների մ.թ. I-IV դդ. Արվեստը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տիրապետելու սիստեմավորված գիտելիքների տվյալ շրջանի արվեստի վերաբերյալ
2. Հասկանալու Առաջավոր Ասիայի տարբեր ժամանակահատվածների արվեստի
առանձնահատկությունները պայմանավորող գործոնները
3. Տեղյակ լինելու Իրանում զրադաշտական կրոնի դրսևորումներին արվեստում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Տարբերակելու դասընթացի ընթացքում ուսումնասիրված ժամանակահատվածների
արվեստի նմուշները
2. Ինքնուրույն վերլուծելու ուսումնասիրված արվեստի նմուշները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունները:
Բ5 Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ, պատրաստել զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ թեմատիկ պատկերաշարերի ցուցադրությամբ
2. Գործնական սեմինարներ ստեղծագորությունների արվեստաբանական վերլուծության և
համեմատական անալիզի հիման վրա
3. Ուսանողներին ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքների հանձնարարում՝ մասնագիտական
գրականության հետ աշխատելու և ստեղծագործական ունակությունները զարգացնելու
նպատակով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Առաջավոր Ասիայի հնագույն մշակութային կենտրոնների ավանդույթները Հին Իրանի
արվեստում
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2. Հին Իրանի մետաղագործությունը
3. Աքեմենյան Իրանի արվեստը՞
4. Պարթևական արվեստը:
5. Սասանյան արվեստը:
6. Արևելահռոմեական պրովինցիաների արվեստը մ.թ. I-IV դդ.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. История Древнего Востока. От ранних государственных образований до древних
империй. Под редакцией А.В. Седова, М. 2004
2. Хуршудян Э.Ш. Армения и Сасанидский Иран (Историко-культурологическое
исследование), Алматы, 2003.
3. Авеста в русских переводах (1861-1996). Составление, общая редакция, примечания и
справочный раздел Рака И.В., С-Пб., 1998.
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11-13-րդ դարերի հայ արվեստ

6 ECTS
կրեդիտ

Շաբաթական 6 ժամ

Դաս. – 70 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել 10-13-րդ դարերի հայ արվեստի
 զարգացման հիմնական փուլերին,



կարևոր ստեղծագործություններին,
հեղինակավոր վարպետներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչելու արվեստի կարևոր հուշարձաններն ու ստեղծագործությունները,

2. Իմանալու դրանցից յուրաքանչյուրի ստեղծման և ուսումնասիրության պատմությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Թվագրելու տվյալ արվեստի նմուշերը,
2. Տարանջատելու մանրանկարչական դպրոցների ոճական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Զարգացնելու տեսողական հիշողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6 Մատնանշել հայ արվեստի տեղն ու դերը համաշխարհային արվեստի պատմության
համատեքստում:
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Ա7 Որոշել արվեստի ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը եւ վայրը:
Բ6 Վերաիմաստավորելու և վերագնահատելու հայ արվեստի տեղը համաշխարհային

արվեստի պատմության մեջ:
Գ4 Ընդհանրացնել թանգարաններում, Մատենադարանում ձեռագրերից և արվեստի գործերից
ստացված տվյալները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Այցելություն թանգարաններ
3. Ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ արվեստի ծաղկումը Բագրատունյաց տարածքում:
2. Կենտրոնական Հայաստանի գրքարվեստը:
3. Հայ արվեստը սելջուկյան տիրապետության օրոք:
4. 13-րդ դ. առաջին կեսի Կենտրոնական Հայաստանի արվեստը:
5. Կիլիկյան գրքարվեստը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աղասյան Ա., Հակոբյան Հ., Հասրաթյան Մ., Ղազարյան Վ., Հայ արվեստի
պատմություն, Երևան, 2009

2.

Դրամբյան Ի., Հեթում Բ արքայի Ճաշոցը (1286թ. հայկական նկարազարդ
մատյանը), Երևան, 2004:

3. Ղազարյան Վ., Հակոբյան Հ., Հայ միջնադարյան կերպարվեստի պատմություն, Երևան,
Զանգակ -97, 2013:

1105/Բ 30

ՀԲ Հնդկաստանի, Չինաստանի եւ Հեռավոր Արևելքի
արվեստը

Շաբաթական 5 ժամ

Դաս. – 50 ժամ, սեմ. – 25 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
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6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել հնդկական արվեստի և ճարտարապետության պատմության
զարգացումը:


Ներկայացնել չինական արվեստի և ճարտարապետության պատմության զարգացումը:



Ներկայացնել ճապոնական արվեստի և ճարտարապետության պատմության
զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնելու հնդկական, չինական և ճապոնական արվեստի և
ճարտարապետության պատմության զարգացումը
2. Մեկնաբանելու և վերլուծելու հնդկական, չինական և ճապոնական արվեստի
ստեղծագործությունները և ճարտարապետական հուշարձանները:
1.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու դասընթացից ստացած տեսական գիտելիքները սեփական մասնագիտական
տեսակետն արտահայտելու համար
2. Կիրառելու դասընթացից ստացած տեսական գիտելիքները թեմատիկ հոդվածներ
գրելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
4. Վերլուծելու և մեկնաբանելու հնդկական, չինական և ճապոնական հուշարձաները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունները:
Բ5 Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ, պատրաստել զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր:
Գ1Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պատկերաշարող ուղեկցվող լսարանային դասախոսություններ:
2. Ընթացիկ սեմինարներ, քննարկումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
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Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հնդկաստանի արվեստի և ճարտարապետության ուսումասիրման պատմությունը:
2. Հնդկաստանի արվեստը և ճարտարապետությունը:
3. Չինաստանի արվեստի և ճարտարապետության ուսումնասիրման պատմությունը:
4. Չինաստանի արվեստը և ճարտարապետությունը:
5. Ճապոնիայի արվեստի և ճարտարապետության ուսումնասիրման պատմությունը:
6. Ճապոնական արվեստը և ճարտարապետությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Culture of India, by Kathleen Kuiper, Britannica Educational Publishing, New York, 2011.
2. The Ceramics of China: 5000 BC to 1900 AD, by Gloria Mascarelli and Robert Mascarelli,
Schiffer Publishing, 2003.
3. The Arts of China. Fourth edition, by Michael Sullivan, University of California Press, 2000.

1402/Բ31

Գրաբար-1

շաբաթական 4 ժամ

Գործն. – 60 ժամ

4-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ուսուցանել հայերենի դասական ուղղագրության և արտասանության
կանոններին, գրաբարի քերականական համակարգին, բառապաշարին,
շարահյուսական ընդհանուր առանձնահատկություններին,



ուսանողների մոտ ձևավորել պատմագրական, գեղարվեստական, հոգևոր և այլ
ժանրերի գրաբար տեքստեր ընթերցելու, հասկանալու, թարգմանելու, հին
աղբյուրներից օգտվելու և դրանք մասնագիտական առումով ըստ հարկի գործածելու
հմտություններ և գիտելիքներ:



ներկայացնել գրաբարն իբրև մեր ժողովրդի մշակութային մեծ ժառանգություն,
գրաբարով ստեղծված գրավոր արժեքները, հիմնական բնագրերը, գրաբարի և
ժամանակակից երկճյուղ հայերենի կապը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տեղյակ լինելու հայերենի պատմական զարգացման ընթացքին և այդ շղթայում
գրաբարի ունեցած դերին,
2. տեղյակ լինելու գրաբարով ստեղծված բնագրերին, դրանց բնույթին, միայն գրաբարով
270

պահպանված համաշխարհային գրավոր երկերին
3. կարողանալու ճշգրիտ գրել դասական ուղղագրությամբ և ընթերցել գրաբար, միջին
հայերեն բնագրեր,
4. ներկայացնելու գրաբարի քերականական և շարահյուսական հիմնական
օրինչափությունները,
5. թարգմանելու ու մեկնաբանելու գրաբար տեքստեր։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գրելու հին ուղղագրությամբ, ընթերցելու և հասկանալու գրաբար տեքստեր
2. օգտվելու գրաբարով գրված պատմագրական, վիմագրական տեքստերից,
հիշատակարանների և այլ աղբյուրների տվյալներից
3. տեղյակ լինելու մեր օրերում գրաբարի գործածության շրջանակներին
4. ծանոթ լինելու և ըստ անհրաժեշտության օգտվել գրաբարի՝ իբրև արդի հայերենի
հարստացման աղբյուրի, շտեմարանից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Բացահայտելու գրաբարի և հայերենի այլ լեզվավիճակների միջև եղած կապը,
7. Գրաբար՝ դեռևս չքննված և չթարգմանվան երկերի աշխարհաբար թարգմանություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ. 2 Ստանալ տեղեկատվություն հին գրավոր աղբյուրներից (ձեռագրեր, վիմագիր
արձանագրություններ):
Գ. 3 Մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնելու բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն՝ քերականական հիմնադրույթների պարզաբանմամբ
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի՝ ձեռագիր մատյանների և այլ աղբյուրների պատճենների մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրաբարի (դասական) ուղղագրությունը, հնչյունական համակարգը,
արտասանությունը, հնչյունափոխական կանոնները։
2. Գրաբարի բայական համակարգը, ժամանակաձևեր, դրանց կազմության եղանակները,
իմաստները, անվանական հոլովման համակարգը, ածական, թվական: Գրաբարի,
հոլովիչներ, հոլովակերտներ, պարզ և խառն հոլովումներ:
3. Միջին հայերենի հիմնական բնութագիրը և միջին հայերենով ստեղծված գրավոր
ժառանգությունը։
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4.Գրաբարի գործածությունը ուշ շրջանի աղբյուրներում, գրապայքար։
5. Գրաբարի գործածության շրջանակները արդի ժամանակներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2007։
2. Պողոսյան Ն., Գրիգորյան Ս., Գրաբարի ընթերցարան, Եր., 2010։
3. 5-րդ դարի հայ պատմագրական երկեր, Աստուածաշունչ։
105/Բ 32

Վերածննդի արվեստը

5 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս. – 40 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնել ուսանողների մտածողությոնը


Տվյալ շրջանի արվեստի դիտարկման միջոցով ցույց տալ մարդու պատմական և
անհատական կայացման ընթացքը



Բարձրացնել ուսանողների կրթվածությունը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Տարբերելու Վերածննդի դարաշրջանի հեղինակներին,

2.

Ճանաչելու արվեստի կարևորագույն գործերը,

3.

Պատկերացնելու պատմական ժամանակաշրջանը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Նկարագրելու, մեկնաբանելու, վերլուծելու դարաշրջանի նկարիչների և
քանդակագործների արվեստը,
5. Համեմատելու նրանց ոճերը,
6. Դիտարկել և համեմատելու կոնկրետ ստեղծագործություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Զարգացնելու ինքնուրույն մտածողությունը,
8. Ձևավորելու արվեստագիտական ճաշակ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3 Ընդհանուր գծերով ներկայացնել արվեստի պատմության հարցերը:
Բ2 Կիրառել արվեստի ուսումնասիրման համալիր մեթոդը՝ նկարագրական, պատմական,
աղբյուրագիտական, քննական-համեմատական, պատկերագրական, ոճական, տեխնիկատեխնոլոգիական մեթոդները՝ արվեստի ստեղծագործությունները ներկայացնելիս:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Զրույց
3.Ինքնուրույն աշխատանք՝ համեմատություն, մեկնաբանություն, վերլուծություն և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նախավերածնունդ
2. Իտալական Վերածնունդ
3. Գերմանական Վարածնունդ
4. Նիդերլանդական Վերածնունդ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. История искусства: Ренессанс. М.: АСТ, 2003
2. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV—XV века. СПб.: Азбука-классика,
2005
3. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания,
Англия. СПб.: Азбука-классика, 2009

1102/ Բ 33

Համաշխարհային պատմություն

Շաբաթական 2 ժամ

Դաս. – 30 ժամ

5-րդ կիսամյակ աշնանային կիսամյակ

Միայն եզրափակիչ քննություն

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ձևավորել կայուն գիտելիքներ հին և միջնադարյան քաղաքակրթությունների
աշխարհագրական միջավայրի, քաղաքական, տնտեսական, հասարակական,
մշակութային պատմության վերաբերյալ,



Ձևավորել համաշխարհային պատմության՝ նոր և նորագույն շրջան, ընթացքի և նրա
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հիմնարար իրողությունների վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ,


Ուսումնասիրել համաշխարհային մշակույթի և արվեստի իրողությունները այն
համադրելով կոնկրետ պատմական ժամանակաշրջանի հետ:



Բացահայտել մարդկության պատմությունը՝ գաղափար կազմելով այն
աշխարհատեսական գաղափարների, կրոնական համակարգի վերաբերյալ, որոնց
ակունքից ծնվում են մշակույթի գործերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու, թե ինչ է պատմությունը, ինչու և ինչպես են այն ուսումնասիրում,
բացատրել համաշխարհային պատմության պարբերացման հիմնախնդիրը և
ներկայացնել պարբերացման տարբեր համակարգեր,
2. Նկարագրելու և բացատրելու դասընթացի շրջանակում ուսումնասիրված երկրի,
տարածաշրջանի, քաղաքակրթության քաղաքական, հասարակական, տնտեսական,
մշակութային պատմության հիմնական իրողությունները,
3. Ներկայացնելու դրանցում առանձին անհատների և հասարակական խմբերի
դերակատարությունը, բացատրել, վերլուծել և գնահատել նրանց նպատակները,
ծրագրերը, շարժառիթները,
4. Սահմանելու և բացատրելու դասընթացի շրջանակում ուսումնասիրված հիմնական
եզրույթներն ու հասկացությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Մտաբերելու, ընտրեուլ, համակարգելու և կիրառելու դասընթացի ընթացքում ձեռք
բերված գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքում,
6. Դրսևորելու պատմական մտածողության հմտություններ, ներկայացնելու,
բացատրելու, վերլուծելու և գնահատելու պատմական զարգացումների և
գործընթացների պատճառներն ու հետևանքները, նմանություններն ու
տարբերությունները, փոփոխություններն ու շարունակականությունը ժամանակի և
տարածության մեջ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Կիրառելու քննական մտածողության հմտություններ, ինքնուրույն դատողություններ
արտահայտել մարդկության պատմական փորձառության վերաբերյալ՝ հիմնավորելով
դրանք փաստարկներով,
5. Ճանաչելու, հասկանալու և արժևորելու համաշխարհային պատմամշակութային
ժառանգությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ընդհանուր գծերով ներկայացնել արվեստի պատմության հարցերը:
Բ1 Մեկնաբանել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության տարբեր փուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հին Արևելքի պատմություն և Հին Հունաստանի և Հռոմի պատմություն:
2. Միջին դարերի պատմություն:
3. Միջնադարյան այլափոխությունը. վերածնունդ, ռեֆորմացիա:
4. Հյուսիսամերիկյան լոկալ քաղաքակրթությունը Արևմտյան քաղաքակրթության
կոնտեքստում.
5. Միավորման գործընթացը Եվրոպայում 19-րդ դարում և եվրոպական
6. Քաղաքակրթությունները և աշխարհի վերաբաժանման խնդիրը. ապելեոնյան
պատերազմները առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմները:
7. Քաղաքակրթություններին սպառնացող ժամանակակից գլոբալ հինախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Traditions and Encounters: A Global Perspective on the Past, v.
A, McGraw Hill, 2016.
2. Чубарян А. (ред.), Всемирная история. В 6 томах. М., 2011.
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Հայ և համաշխարհային ճարտարապետության պատմություն 7 ECTS
կրեդիտ

Շաբաթական 6 ժամ

Դաս. – 70 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողներին ճարտարապետության հիմնական հասկացություններին
 Ծանոթացնել ուսանողներին ճարտարապետության հիմնական ոճական
զարգացումներին
 Սովորեցնել կատարել ճարտարապետական վերլուծություն
 Ուսանողներին տրամադրել տվյալներ հայ և համաշխարհային ճարտարապետության
պատմության մասին։
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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Տարբերելու հայկական ճարտարապետության զարգացման հիմնական փուլերը,
իմանալ ուդրանց առանձնահտկությունները, հիմնական գեղարվեստական
հատկանիշները

2.

Տարբերելու միջնադարյան պաշտամունքային կառույցների հիմնական ծավալատարածական հորինվածքների տեսակները

3.

Ներկայացնելու մինչխորհրդային և խորհրդային շրջանի հայ ճարտարապետների
հեղինակած շինությունները

4. Թվարկելու ճարտարապետության հիմնական հասկացություններն ու
արտահայտչամիջոցները,
5. Ճանաչելու արևմտաեվրոպական ճարտարապետության հիմնական ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. Բացահայտելու հայկական ճարտարապետական կոթողների հորինվածքային
առանձնահատկությունները, ոճական փոխազդեցությունները, դեկորատիվ
հարդարանքի թեմատիկ և հորինվածքային բնույթը, դրանց ծագումնաբանությունը և այլ
խնդիրներ։
7. Իրականացնելու առանձին կոթողի, կամ խմբի, կամ առանձին ճարտարապետի
ստեղծագործության հետազոտություն։
8. Արխիվակին և դաշտային աշխատանքի արդյունքում ներկայացնելու տվյալ թեման
լուսաբանող նյությը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. Համալրել հետազոտական նյութը և ներկայացնել այն գիտական պատշաճ
մակարդակով։
10. Ներկայացնել հետազոտությունը պարբերականներում և գիտաժողովներին։
11. Տիրապետել փաստացի նյութը ներկայացնելու հմտությանը։
12. Ներկայացնելու ճարտարապետական հուշարձանը, հաշվի առնելով կիրառված
արտահայտչամիջոցները,
13. Ձևակերպելու ճարտարապետական ոճերի գաղափարական իմաստը, բերելու
օրինակներ,
14. Համեմատելու կառույցները, տարբերելու ստեղծագործական ձեռագրերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6 Մատնանշել հայ արվեստի տեղն ու դերը համաշխարհային արվեստի պատմության
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համատեքստում:
Բ1 Մեկնաբանել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության տարբեր փուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Անհատական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ճարտարապետության հիմնական հասկացությունները, աջակցող գիտությունները և նեղ
մասնագիտացումները, ճարտարապետական հորինվածք և նախագիծ, ճարտարապետության
արտահայտչամիջոցները, շենքի կառուցվածքի մասին հիմնական դրույթները և
ճարտարապետական ոճերը։

Հայկական ճարտարապետությունը վաղ շրջանում; Միջնադարյան հայկական
ճարտարապետություն, այդ թվում վաղմիջնադարյան, բարձր և ուշմիջնադարյան,
մինչխորհրդային շրջանի ճարտարապետություն և խորհրդային շրջանի հայկական
ճարտարապետություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.Aсратян, Армянская архитектура раннего христианства, Москва, Инкомбук, 2000.
2. Казарян А., Церковная архитектура стран Закажказья VII века, в 4 томах, Москва, 2012
3. Donapedian P., L’age d’or de l’architecture armenienne, Editions Parentheses – Marseille, 2008.
4. Պիպոյան Լ.Ս., Ճարտարապետության հիմունքներ․ Երևան, 2018։
5. Թորամանյան Ա.Խ․, Ճարտարապետական պատկերազարդ բառարան։ Երևան,
Անահիտ, 2007:
6. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства, Москва, Аст-пресс, 2004.
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1402/Բ35

Գրաբար-2

շաբաթական 4 ժամ

Գործ.- 60 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու գրաբարին բնորոշ հնչյունական, բառապաշարային, քերականական
իրողությունները.
5.վերլուծելու գրաբար բնագրեր.
6. գործնականում կատարելու գրաբար բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. համակարգելու գրաբար նմուշների վերաբերյալ տվյալներ.
8. մեկնաբանելու լեզվական նորմից եղած շեղումները.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ. 2 Ստանալ տեղեկատվություն հին գրավոր աղբյուրներից (ձեռագրեր, վիմագիր
արձանագրություններ):
Գ. 3 Մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնելու բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական աշխատանքների և վարժությունների կատարում.
2. գրաբար բնագրերի լեզվական վերլուծություն.
3. գրաբար բնագրերի վերածում աշխարհաբարի։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
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ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Գրաբարի դերանվանական հոլովումը։
2. Անձնական դերանունները և նրանց հոլովումը։
3. Ցուցական դերանունները և նրանց հոլովումը։
4. Ստացական և փոխադարձ դերանուններ։ Հարցահարաբերական և անորոշ դերանուններ։
Որոշյալ դերանուններ։
5. Ածական անուն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմությունը։
6. Ածականների հոլովումը։
7. Թվականը գրաբարում։
8. Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները։ Գրաբարի հոդերը։ Գրաբարի շաղկապները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2007։
2. Պողոսյան Ն., Գրիգորյան Ս., Գրաբարի ընթերցարան, Եր., 2010։
3. 5-րդ դարի հայ պատմագրական երկեր, Աստուածաշունչ։
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Կիրառական արվեստի պատմություն

Շաբաթական 2 ժամ

3 ECTS
կրեդիտ

Դաս. -30 ժամ

5-րդ ՝աշնանային կիսամյակ
Միայն եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին փոխանցել գիտելիքներ կիրառական արվեստի տեսակների մասին,
 Հիմնավոր պատկերացումներ հայկական, ռուսական և եվրոպական կիրառական
արվեստի տարբեր ճյուղերի առանձնահատկությունների մասին,
 Ծանոթացնել թեմայի վերաբերյալ առկա հիմնական գրականությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու կիրառական արվեստի հիմնական տեսակները,
2. Վերլուծելու և ընդգծելու հայ և համաշխարհային կիրական արվեստի նմուշների
բնորոշ առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

Ճանաչելու և դասակարգելու կիրառական արվեստի նմուշները,
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4.

Անհրաժեշտության դեպքում որոշարկելու կիրառական արվեստի նմուշները ըստ
պատրաստման երկրի և ժամանակաշրջանի:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. Ծանոթ լինելու և օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
6. Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
7. Կիրառելու ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7 Որոշել արվեստի ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը եւ վայրը:
Բ7 Կազմակերպել հայ արվեստի թեմաներով ցուցադրություններ թանգարաններում:
Գ4 Ընդհանրացնել թանգարաններում, Մատենադարանում ձեռագրերից և արվեստի գործերից
ստացված տվյալները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ցուցադրական նյութերով ուղեկցվող դասախոսություններ
2. Սեմինարներ, քննարկումներ
3. Այցելություններ թանգարաններ և արվեստանոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն: 2. Խեցեղենը հայ և համաշխարհային կիրառական արվեստում: 3.
Ապակեգործությունը հայ և համաշխարհային կիրառական արվեստում: 4. Ոսկերչությունը,
արծաթագործությունը հայ և համաշխարհային կիրառական արվեստում: 5.
Ասեղնագործությունը հայ և համաշխարհային կիրառական արվեստում: 6. Դաջագործությունը
հայ և համաշխարհային կիրառական արվեստում: 7. Կահույքագործությունը հայ և
համաշխարհային կիրառական արվեստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թոքմաջյան Հ., Մարաշի ասեղնագործություն, Երևան, 2010:
2. СкворцоваИ., Лионские контушовые пояса “слуццкого типа” в музейных коллекциях и
частных собраниях Беларусии //Пытаннi мастацтвазнауства этналогii i фалькларыстыкi,
Выпуск 17, Мiнск, 2014, с. 287-296.
3. Kisluk-Grosheide, D., French Royal Furniture in The Metropolitan Museum. MMA Bulletin 63.
New York: Metropolitan Museum of Art, 2006.
280

4. Watt M., Morral A., English Embroidery from the Metropolitan Museum of Art, 1580-1700:
Twixt Art and Nature. New Heaven: Yale University Press, 2008.
5. Marchese R., Breu M., Treasures of Faith: Sacred Relics and Artifacts from the Armenian
Orthodox Churches of Istanbul, Istanbul, 2015.
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17-18-րդ դդ. արևմտաեվրոպական արվեստ

5 ECTS
կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ
Դաս. – 60 ժամ, սեմ. – 20 ժամ
5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին փոխանցել գիտելիքներ 17-18-րդ դդ. արևմտաեվրոպական արվեստի՝
ստեղծագործողների և նրանց ստեղծագործությունների մասին,
 Հիմնավոր պատկերացումներ տալ տվյալ ժամանակաշրջանում իշխող ոճական
ուղղությունների մասին:
 Ծանոթացնել թեմայի վերաբերյալ առկա հիմնական գրականությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչելու 17-18-րդ դդ. Արևմտյան Եվրոպայի արվեստի զարգացման գործում կարևոր
դեր կատարած արվեստագետների ստեղծագործությունները,
2. Ունենալու գիտելիքներ 17-18-րդ դդ. Արևմտյան Եվրոպայի արվեստի զարգացման
գործում կարևոր դեր կատարած արվեստագետների մասին,
3. Տարբերելու 17-18-րդ դդ. Արևմտյան Եվրոպայում իշխող գեղարվեստական ոճերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծելու 17-18-րդ դդ. արևմտաեվրոպական արվեստի ստեղծագործությունները,
2. Ստացած վերլուծական գիտելիքները, ոճերի և ստեղծագործությունների իմացությունը
կիրառելու ավարտական աշխատանքը կատարելիս:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ծանոթ լինելու և օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
2. Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
3. Կիրառելու ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունները:
Բ5 Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ, պատրաստել զեկուցումներ, ավարտական
աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր:
Գ1Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ցուցադրական նյութերով ուղեկցվող դասախոսություններ
2. Սեմինարներ, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն: 17-րդ դարի իտալական արվեստը: 17-րդ դարի իսպանական արվեստը: 17-րդ
դարի ֆլամանդական արվեստը: 17-րդ դարի հոլանդական արվեստը: 17-րդ դարի 1-ին կեսի
ֆրանսիական արվեստը: 17-րդ դարի 2-րդ կեսի ֆրանսիական արվեստը: 18-րդ դարի
իտալական արվեստը: 18-րդ դարի ֆրանսիական արվեստը: 18-րդ դարի անգլիական
արվեստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Вёльфлин Г., Ренессанс и барокко /пер. с нем. Е. Г. Лундберга. СПб., 2004.
2. Даниэль С., Европейский классицизм. СПб., 2003.
3. Даниэль С., Рококо: от Ватто до Фрагонара. СПб., 2007.
4. Гомбрих Э., История искусства /пер. с англ. — М., 2017.
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14-17-րդ դարերի հայ արվեստը

Շաբաթական 6 ժամ

Դաս. – 70 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

7 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել 14-17-րդ դարերի հայ արվեստի զարգացման ուղին, ծանոթացնել
այդ ժամանակաշրջանի հայ կերպարվեստի՝ մանրանկարչության, որմանկարչության,
քանդակագործության, դեկորատիվ- կիրառական և ծիսական արվեստի հիմնական
հուշարձաններին եւ սովորեցնել վերլուծել դրանք:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու 14-17-րդ դարն ընդգրկող ժամանակաշրջանի հայ արվեստի
զարգացման փուլերը Արևելաքրիստոնեական՝ վաղքրիստոնեական և բյուզանդական
արվեստի զարգացումը,
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2.
3.

Ճանաչելու և նկարագրելու այդ շրջանի հայ արվեստի հիմնական հուշարձանները,
Դասակարգելու և մեկնաբանելու դրանց պատկերագրական համակարգերը և ոճական
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները, դրանց ոճն ու պատկերագրությունը,
5. Համեմատելու հայ արվեստի գեղարվեստական կապերը այլ երկրների
համաժամանակյա ստեղծագործությունների հետ:
6. Բացահայտելու և գնահատելու այդ ժամանակաշրջանի հայ արվեստի դերն ուն
նշանակությունը Համաշխարհային արվեստի համատեքստում:
7. Կիրառել ձեռք բերված գիտելիքներն ու ունակությունները ողջ միջնադարյան արվեստի
հուշարձանների վերլուծման մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. Վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ
9. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու գիտելիքները:
10. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից , մատենագրական և
վիմագրական նյութերից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա6. Մատնանշելու հայ արվեստի տեղն ու դերը համաշխարհային արվեստի
պատմության համատեքստում:
Ա7.Որոշելու արվեստի ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը եւ վայրը:
Բ6.

Վերաիմաստավորելու

և

վերագնահատելու

հայ

արվեստի

տեղը

համաշխարհային արվեստի պատմության մեջ:
Գ4.

Ընդհանրացնել

թանգարաններում,

Մատենադարանում

ձեռագրերից

արվեստի գործերից ստացված տվյալները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ ուղեկցված ցուցադրական նյութով,
2. Քննարկումներ,
3. Այցելություններ թանգարաններ և հուշարձաններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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և

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կիլիկյան Հայաստանի արվեստը 14-րդ դարում:
2. 14-րդ դարի հայկական եկեղեցիների գեղարվեստական հարդարանքը:
3. Օրբելյան իշխանների մեկենասական գործունեությունը:
4. Վասպուրականի գրքարվեստը 14-րդ դ. ընթացքում:
5. Հայ արվեստը 15-րդ դարում:
6. Հայ արվեստը Վանա լճի շրջակայքում 16-րդ դարում
7. Հայ արվեստը Վասպուրականում և Ղրիմում 16-րդ դարում:
8. Գաղթօջախների և հյուսիսային Հայաստանի արվեստը (16-րդ դ.):
9. Հայ արվեստը Սպահանում և Կ.Պոլսում 17-րդ դարում
10. Հայ կոթողային արվեստը Իրանում 17-րդ դարում:
11. Գաղթօջախների և հյուսիսային Հայաստանի արվեստը (17-րդ դ.):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղասյան Ա., Հակոբյան Հր., Հասրաթյան Մ., Ղազարյան Վ. Հայ արվեստի պատմություն,
Զանգակ- 97, Երևան, 2009:
2. Ղազարյան Վ., Հակոբյան Հ., Հայ միջնադարյան կերպարվեստի պատմություն, Երևան,
Զանգակ -97, 2013:
3. Chookaszian L., Les enlumineurs armeniens au Moyen Age, L'artista a Bisanzio e nel mondo
cristiano-orientale, A cura di M.Bacci, Parma, Edizioni della Normale, 2007,p.211-253.
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Հայ արվեստը գաղթավայրերում

Շաբաթական 5 ժամ

Դաս. – 50 ժամ, սեմ. – 25 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Միայն եզրափակիչ քննություն

5 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողներին




արտերկրում հայ արվեստի զարգացման հիմնական փուլերին
կարևոր ստեղծագործություններին, հեղինակավոր և ավելի վարպետ
արվեստագետներին
գաղթօջախներում ստեղծված հայ արվեստի տարբեր տեսակների առավել աչքի ընկնող
առանձնահատկությունների վրա

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչելու արտերկրում ստեղծված հայ արվեստի նմուշները,
2. Պատկերացնելու հայ արվեստի տեղը համաշխարհային արվեստի, մանավանդ
հարևան երկրների ու ազգերի արվեստի պատմության համատեքստում,
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3.

Ճանաչելու այդ ժամանակաշրջանի արտերկրի հայ արվեստի կապերը իտալական,
ֆրանսիական և այլ արվեստների հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծելու յուրաքանչյուր գաղթօջախի պատմությունը,

5. Տարանջատելու այդտեղ ստեղծագործած արվեստագետներից յուրաքանչյուրի ոճը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Փորձելու զարգացնել տեսողական հիշողությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3 Ընդհանուր գծերով ներկայացնել արվեստի պատմության հարցերը:
Բ6 Վերաիմաստավորելու և վերագնահատելու հայ արվեստի տեղը համաշխարհային
արվեստի պատմության մեջ:
Գ4 Ընդհանրացնել թանգարաններում, Մատենադարանում ձեռագրերից և արվեստի գործերից
ստացված տվյալները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Այցելություն թանգարաններ,
3. Ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ արվեստը Երուսաղեմում և Բյուզանդիայում: Հայ արվեստագետների
գործունեության հետքերը Իռլանդիայում: Հայ արվեստը Պարսկաստանում: Հայ
արվեստը Հին Ռուսիայում:
2. Հայ արվեստը Ռուսաստանում(17-20-րդ դդ.): Հայ արվեստը Ֆրանսիայում:
3. Հայ արվեստը Իտալիայում: Հայ արվեստը Ղրիմում: Հայ արվեստը Լեհաստանի և
Ուկրաինայի տարածքում: Հայ արվեստը Ամերիկայի միացյալ Նահանգներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Է. Աթաջանյան,Գ.Մադոյան, Հայ Երուսաղեմ, 2003:
1. Ա.Նավասարգյան,Իրան-Հայաստան՝ ոսկե կամուրջներ,Գլենդել,1997:
2. B.Biedronska-Slota, A.Pisowicz, J.T.Petrus, Ormianie Polscy,Odrebnosc iasymilacja, Krakow,1999.
3. Irina Hayuk, Illustrated Encyclopedia of Armenian Culture in Ukraine,vol. 1-2, Lviv, 2012
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19-20-րդ դդ. արևմտաեվրոպական արվեստը

8 ECTS
կրեդիտ

Շաբաթական 8 ժամ
Դաս. – 80 ժամ, սեմ. – 40 ժամ
6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին փոխանցել գիտելիքներ 19-20-րդ դդ. արևմտաեվրոպական արվեստի՝
ստեղծագործողների և նրանց ստեղծագործությունների մասին,
 Հիմնավոր պատկերացումներ տալ տվյալ ժամանակաշրջանում իշխող ոճական
ուղղությունների մասին:
 Ծանոթացնել թեմայի վերաբերյալ առկա հիմնական գրականությանը:
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչելու 19-20-րդ դդ. Արևմտյան Եվրոպայի արվեստի զարգացման գործում կարևոր
դեր կատարած արվեստագետների ստեղծագործությունները,
2. Ունենալու գիտելիքներ 19-20-րդ դդ. արևմտաեվրոպական գեղարվեստական
ուղղությունների վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծելու վերոնշյալ ժամանակաշրջանի արևմտաեվրոպական արվեստի
ստեղծագործությունները,
2. Տարբերելու գեղարվեստական ոճերը և ուղղությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ծանոթ լինելու և օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
2. Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունները:
Ա3 Ընդհանուր գծերով ներկայացնել արվեստի պատմության հարցերը:
Բ5 Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ, պատրաստել զեկուցումներ, ավարտական
աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր:
Գ1Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ցուցադրական նյութերով ուղեկցվող դասախոսություններ
2. Սեմինարներ, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
286

եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 19-րդ դարի արևմտաեվրոպական արվեստը. ուղղությունները, արվեստագետները և
ստեղծագործությունները
2. 20-րդ դարի արևմտաեվրոպական արվեստը. գեղարվեստական ուղղությունները,
արվեստագետները և ստեղծագործությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Татаринцева И.В., Стилевые направления в изобразительном искусстве Западной
Европы XIX вка: от романтизма к постимпрессионизму., М. 2013.
2. Борев Ю. Б. Художественная культура XX века. – М.: Юнити, 2007.
3. Галеева Т.А., Прудникова А.Ю.. Художественные практики ХХ века как школа
толерантности /уч. пособие. – Екатеринбург, УГУ, 2008 г.
4. Грицанов А., Можейко М. – Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск:
Интерпрессервис, Книжный дом; 2001.
5. Савельева А. Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до
наших дней. – СПб – М.: СЗКЭО Кристалл-Оникс, 2005.

1105/Բ 41

Գեղարվեստի քննադատության պատմություն

Շաբաթական 6 ժամ

Դաս. – 60 ժամ, սեմ. – 30 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Միայն եզրափակիչ քննություն

5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել հայ և համաշխարհային գեղարվեստական քննադատական մտքի
ձևավորման ու զարգացման պատմությանը մինչև մեր օրերը


Ձևավորել ինքնուրույն մասնագիտական քննադատական հայացք՝ տեսական գիտելիքի
և գործնական հմտության շնորհիվ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնելու գեղարվեստական քննադատական մտքի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը
2. Մեկնաբանելու, վերլուծելու և գեղարվեստական քննադատության ենթարկելու
արվեստի ստեղծագործությունները:
1.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

Կիրառելու դասընթացից ստացած տեսական գիտելիքները սեփական
մասնագիտական տեսակետն արտահայտելու համար
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4.

Կիրառելու դասընթացից ստացած տեսական գիտելիքները թեմատիկ հոդվածներ
գրելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
6. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը
5.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Ճանաչել արվեստագիտության զարգացման ընթացքը:
Բ3 Բացահայտել ժամանակակից դեռևս ոչ հայտնի ստեղծագործողների, գնահատել նրանց
գործերը:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պատկերաշարող ուղեկցվող լսարանային դասախոսություններ:
2. Ընթացիկ սեմինարներ, քննարկումներ:
3. Հանդիպումներ ժամանակակից արվեստագետների հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գեղարվեստական քննադատության ձևավորման պատմությունը:
2. Գեղարվեստի քննադատությունը հին, միջնադարյան, նոր և ժամանակից Եվրոպայում:
3. Գեղարվեստի քննադատությունը հին, միջնադարյան, նոր և ժամանակից Մերձավոր և
Հեռավոր Արևելքում:
4. Գեղարվեստի քննադատությունը ԱՄՆում:
5. Գեղարվեստի քննադատությունը հին, միջնադարյան, նոր և ժամանակից
Հայաստանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Арсланов В. Г., История западного искусствознания 20 века. М., 2003.
2. Базен Жермен. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1995.
3. Michael Newman; James Elkins, The state of art criticism, New York, 2008.

4. Bernard Berenson, Study and criticism of italian art : third series. Place of publication
not identified, Hardpress Publishing, 2012
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18-19-րդ դարերի հայ կերպարվեստը

Շաբաթական 6 ժամ

Դաս. – 70 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին հաղորդակից դարձնել 18-19-րդ դարերի հայ կերպարվեստի պատմությանն
ու տեսությանը:
 Դասախոսությունների, պրակտիկ և գործնական աշխատանքների, թանգարաններ և
պատկերասրահներ այցելությունների միջոցներով անհրաժեշտ գիտելիքներ հաղորդել
18-19-րդ դարերի հայ կերպարվեստի պատմության վերաբերյալ:


Սովորեցնել նույն ժամանակաշրջանի ստեղծագործությունների գիտական
վերլուծություն կատարելու, ինքնուրույն գիտական աշխատանք գրելու հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու և մեկնաբանելու 18-19-րդ դարերի հայ կերպարվեստի պատմության
հիմնական փուլերը՝ Պարկաստանի, թուրքական և ռուսական կայսրության մեջ
բնակվողԱրևմտյան հայության և Արևելյան հայության քաղաքական ու մշակութային
կյանքը և այդ միջավայրում ստեղծված արվեստի գործերը, դրանց
առանձնահատկությունները,
2. գրելու և խոսելու 18-19-րդ դարերի հայկական եկեղեցական արվեստի, հաստոցային
գեղանկարչության տեսության ու պատմության մասին,
3. պատմելու և մեկնաբանելու այս շրջանում գործող հայ արվեստագետների կյանքն ու
գործունեությունը, նրանց թողած հարուստ ժառանգությունը, նրանց արվեստի
գեղարվեստական լեզուն, տարբեր ուղղություններին հարելու դրդապատճառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. արժևորելու և արվեստաբանորեն վերլուծելու 18-19-րդ դարերի հայ արվեստի
ստեղծագործությունները,
5. կատարելու գիտահետազոտական աշխատանքներ առաջարկվող թեմաների
վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. առանձին հոդվածներով ներկայանալու գիտական և հանրամատչելի ամսագրերում,
7. գիտաժողովներում, թանգարաններում, այլ հասարակական վայրերում ներկայացնելու
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առարկային վերաբերող թեմաներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 Արվեստաբանական վերլուծության ենթարկելու արվեստի ստեղծագործությունները
գեղագիտության և ժամանակի աշխարհընկալման համատեքստում:
Ա6 Մատնանշել հայ արվեստի տեղն ու դերը համաշխարհային արվեստի պատմության
համատեքստում:
Ա7 Որոշել արվեստի ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը եւ վայրը:
Բ5 Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ, պատրաստել զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր:
Գ4 Ընդհանրացնել թանգարաններում, Մատենադարանում ձեռագրերից և արվեստի
գործերից ստացված տվյալները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք
3. ինքնուրույն հետազոտություն՝ ռեֆերատ,
4. խմբային կամ ինքնուրույն աշխատանք՝ պրեզենտացիա,
5. արտալսարանային դասախոսություն՝ թանգարանների այցելություն,
6. գրավոր և բանավոր ստուգում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 18-րդ դարի հայ ժողովրդի սոցիալական և մշակութային կյանքի ընդհանուր
բնութագիրը (Օսմանյան Կայսրություն, Պարսկաստան)
2. 19-րդ դարի հայ ժողովրդի սոցիալ-քաղաքական և մշակութային կյանքի ընդհանուր
բնութագիրը (Օսմանյան կայսրություն, Ռուսական կայսրություն)
3. 18-19-րդ դարերի հայ ինքնուս, անհայտ վարպետների եկեղեցական պատկերները:
4. 18-19-րդ դարերի եվրոպական և հայ արվեստի համեմատական վերլուծությունը:
5. 18-ից-20-րդ դարի սկզբի հայ արվեստի մասին հիմնական ուսումնասիրությունները:
6. Թիֆլիսը՝ որպես 19-րդ դարի և 20-րդ դարի սկզբի հայ մշակութային կյանքի օրրան:
7. Հովնաթանյանների արվեստը:
8. 19-րդ դարի ռուսական և եվրոպական գեղարվեստական ակադեմիաներում ուսանած
հայ անվանի արվեստագետները:
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9. Նոր ժանրերի ի հայտ գալը 19-րդ դարի հայ կերպարվեստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղասյան Ա. Հայ կերպարվեստի զարգացման ուղիները XIX-XX դարերում, Երևան, «Ոսկան
Երևանցի», 2009:
2. Աղասյան Ա. Հակոբյան Հ. Հասրաթյան Մ. Ղազարյան Վ. Հայ արվեստի պատմություն,
Երևան, «Զանգակ-97», 2009։
3. Степанян Н. Искусство Армении. Черты историко-художественного развития. Москва,
«Галарт», 2007.
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Ռուս արվեստի պատմություն

5 ECTS
կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս. – 40 ժամ, սեմ. – 20 ժամ

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Միայն եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել ուսանողներին ռուսական արվեստի զարգացման ընթացքը
 Ծանոթացնել ուսանողներին ռուսական արվեստի արվեստի գեղարվեստական լեզվի և
մտածողության առանձնահատկությունների հետ,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու ռուսական արվեստի զարգացման ուղիները,
2. Ճանաչելու այդ արվեստի հիմնական հուշարձանները,
3. Մեկնաբանելու ռուսական արվեստի ստեղծագործությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծելու առանձին ստեղծագործությունների ոճն ու պատկերագրությունը,
5. Համեմատելու հայկական և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Կատարելու հետազոտություն ռուսական արվեստի ուսումնասիրության
բնագավառում,
7. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, թանգարանային նյութերից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունները:
Ա4 Թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության
զարգացման հիմնական փուլերն ու օրինաչափությունները:
Բ2 Կիրառել արվեստի ուսումնասիրման համալիր մեթոդը՝ նկարագրական, պատմական,
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աղբյուրագիտական, քննական-համեմատական, պատկերագրական, ոճական, տեխնիկատեխնոլոգիական մեթոդները՝ արվեստի ստեղծագործությունները ներկայացնելիս:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ ուղեկցված ցուցադրական նյութով
2. Քննարկումներ և սեմինարներ
3. Թանգարանային այցելություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հին Ռուսիայի արվեստը. Ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը, մոնումենտալ
գեղանկարչությունը:
2. Ռուսական արվեստը 18-20-րդ դարերում. Ճարտարապետություն, քանդակագործություն,
գեղանկարչություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Б. Раушенбах, Пространственные построения в древнерусской живописи, М. 2018
2. Г. Коссовский, Эволюция древнерусской живописи, М. 2017.
3. А. Гайдамак, Русский ампир, Спб. 2006.
4. И. Воробьев, Русский авангард. Манифесты, декларации, программные статьи (1908-1917),
М., 2008
5. Б. Виппер, Архитектура русского барокко, Б.С.Г.- Пресс, 2008
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Իսլամական արվեստ

5 ECTS
կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս. – 70ժամ, սեմ. – 20 ժամ

7-րդ՝ աշնանային

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

Դասընթացի նպատակն է՝

 բացահայտել իսլամական մշակույթի առանձնահատկությունները,
ներկայացնել իսլամական ճարտարապետական հանրահայտ հուշարձանները
և հնարավորինս համեմատել քրիստոնեական արվեստի գործերի հետ:
292

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչելու ,իսլամական արվեստի կարևոր հուշարձանները իսլամը ընդունումից մինչև
մեր օրերը,
2. Տարբերելու իսլամական մանրանկարչական դպրոցների ոճերը և ըստ այդմ ճանաչել
տարբեր դպրոցների նմուշները,
3. Բացահայտելու իսլամական արվեստին բնորոշ յուրահատուկ գծերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Մեկնաբանելու և գեղարվեստական քննադատության ենթարկել իսլամական
մանրանկարչական և ճարտարապետական հուշարձանների ստեղծագործությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. Ձեռք բերելու գիտական քննարկումների ժամանակ սեփական մասնագիտական
տեսակետն արտահայտելու հմտություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 Նկարագրել և վերլուծել հայ և համաշխարհային արվեստի ստեղծագործությունները:
Բ1 Մեկնաբանել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության տարբեր փուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասախոսությունն է, որի ընթացքում
ուսանողներին մատուցվում է տվյալ դասաժամին վերաբերող տեսական նյութը:
2. Առանձին
թեմաներ
ուղեկցվում
են
տեսանյութերի
դիտումով:
Առանձին
պարապմունքներ իրականացվում են լսարանից դուրս:
3. Մեկ դաընթաց անց է կացվում Երևանի Կապույտ Մզկիթում, որտեղ ուսանողների և
դասախոսի ակտիվ երկխոսության, քննարկման միջոցով ամրապնդվում են
լսարանային դասերի ընթացքում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները:
6. Մեկ դասընթաց անց է կացվում Մատենադարանում: Ուսանողները բացառիկ
հնարավորություն կունենան մոտիկից ծանոթանալ իսլամական բնօրինակ ձեռագրերի
հետ: Այս ընթացքում ուսանողներն իրավունք ունեն հղել իրենց հուզող հարցերը և
ստանալ դրանց պատասխանները:
7. Մեկ դաընթաց անց է կացվում Երևանի Միջին Արևելքի Թանգարանում: Այսօրինակ
գործնական դասընթացների նպատակն է դասախոսությունների ընթացքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքի հիման վրա պրակտիկ գիտելիքի հաղորդումը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

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

Իսլամի առաջացումը, դրա դերը արաբների համախմբման մեջ:
Օմայանների խալիֆայությունը (632-750թթ.):
Աբբասյանների խալիֆայությունը (750-1055թթ.):
Միջնադարյան Եգիպտոսի արվեստը 7-13րդ դդ. և 13-16-րդ դդ:.
Մավրիտանական Իսպանիայի արվեստը:
Մագրիբյան երկրների արվեստը 7-11, 11-12 և13-15-րդ դդ.:
Իրանի արվեստը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Адамова А. Т., Персидская живопись и рисунок 15-19 веков в собрании Эрмитажа¦,
Сантк-петербург, 1996г.
2. Hosseini-rad, A. Iranian Masterpieces of the Persian painting, Tehran: Museum of contemporary
Art Publish, 2005.
3. G. Migeon, H. Saladin, Art of Islam, New York, 2009
4. Richard Ettinghausen; Oleg Grabar; Marilyn Jenkins, The art and architecture of Islam 650-1250,
New Haven, 2001
5. Rachael Outman, Ancient Islamic art, Boulder, Colorado, 2007.
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ՀԲ 20-րդ դարի հայ կերպարվեստը

5 ECTS
Կրեդիտ

Շաբաթական 5 ժամ

Դաս. – 50 ժամ, սեմ. – 25 ժամ

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին հաղորդակից դարձնել 20-րդ դարի հայ արվեստի պատմությանն ու
տեսությանը:


Դասախոսությունների, պրակտիկ և գործնական աշխատանքների, թանգարաններ և
պատկերասրահներ այցելությունների, ժամանակակից նկարիչների հետ
հանդիպումների միջոցներով անհրաժեշտ գիտելիքներ հաղորդել 20-րդ դարի հայ
արվեստի պատմության վերաբերյալ:



Սովորեցնել նույն ժամանակաշրջանի ստեղծագործությունների գիտական
վերլուծություն կատարելու, ինքնուրույն գիտական աշխատանք գրելու հմտություններ:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. Ներկայացնելու և մեկնաբանելու 20-րդ դարի հայ արվեստի պատմության հիմնական
փուլերը, դարասկզբի, առաջին հանրապետության, խորհրդային շրջանի, երրորդ
հանրապետության քաղաքական ու մշակութային կյանքը և այդ միջավայրում ստեղծված
արվեստի գործերը, դրանց առանձնահատկությունները,
2. Գրելու և խոսելու 20-րդ դարի հայկական քանդակագործության, գեղանկարչության,
գրաֆիկայի տեսության ու պատմության մասին,
3. Պատմելու և մեկնաբանելու հայ բազմաթիվ արվեստագետների կյանքն ու
գործունեությունը, նրանց թողած հարուստ ժառանգությունը, նրանց արվեստի
գեղարվեստական լեզուն, տարբեր ուղղություններին հարելու դրդապատճառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Արժևորելու և արվեստաբանորեն վերլուծելու 20-րդ դարում ստեղծված հայ արվեստի
ստեղծագործությունները,
5. Կատարելու գիտահետազոտական աշխատանքներ առաջարկվող թեմաների
վերաբերյալ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Առանձին հոդվածներով ներկայանալու գիտական և հանրամատչելի ամսագրերում,
7. Գիտաժողովներում, թանգարաններում, այլ հասարակական վայրերում ներկայացնելու
առարկային վերաբերող թեմաներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6 Մատնանշել հայ արվեստի տեղն ու դերը համաշխարհային արվեստի պատմության
համատեքստում:
Բ3 Բացահայտել ժամանակակից դեռևս ոչ հայտնի ստեղծագործողների, գնահատել նրանց
գործերը:
Բ4 Լուսաբանել արվեստաբանական տարբեր ոլորտներին առնչվող խնդիրները:
Գ4 Ընդհանրացնել թանգարաններում, Մատենադարանում ձեռագրերից և արվեստի
գործերից ստացված տվյալները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք
3. ինքնուրույն հետազոտություն՝ ռեֆերատ,
4. խմբային աշխատանք՝ պրեզենտացիա,
5. արտաժամյա դասախոսություն՝ թանգարանների այցելություն, նկարիչների հետ
հանդիպում
6. գրավոր և բանավոր ստուգում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
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մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
10. 20-րդ դարասկզբի հայկական մշակույթը: Հայաստանի առաջին հանրապետության
մշակութային և գեղարվեստական կյանքը (1918-1920): Խորհրդային Հայաստանի
արվեստը 1920-ական թվականներին: «Սոցիալիստական ռեալիզմի» հիմունքները և
դրա անդրադարձը 1930-ականների հայ արվեստում: Մշակութային կյանքը ՀԽՍՀ-ում
1940-1950-ականների սկզբին: 1956-1960-ականներ: Հայ արվեստը «Խրուշչովյան
ձնհալի» տարիներին: 1970-ականների արվեստը Խորհրդային Հայաստանում: 1980ականների հայկական արվեստը: Հայաստանի 3-րդ հանրապետության արվեստը :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղասյան Ա. Հայ կերպարվեստի զարգացման ուղիները XIX-XX դարերում, Երևան,
«Ոսկան Երևանցի», 2009:
2. Հակոբյան Հ. Հասրաթյան Մ. Համաշխարհային և հայ արվեստի պատմության ծրագիրուղեցույց, Երևան, «Զանգակ-97», 2005:
3. Սոցիալիստական ռեալիզմը և խորհրդահայ կերպարվեստը /Ռ. Միրզախանյան, Հ.
Հակոբյան, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2014:
4. Игитян Г.С. Армянская палитра. XX век. Ереван, «Тигран Мец», 2004.
5. Степанян Н. Искусство Армении. Черты историко-художественного развития. Москва,
«Галарт», 2007.
1104/Բ 48

Վիմագրություն

Շաբաթական 2 ժամ

Դաս. –6 ժամ, գործ. – 24 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին


ներկայացնել վիմագրական մտքի զարգացման պատմությունը:



ծանոթացնել թե ինչպես գրերն առանձնացան պատկերագրությունից:



ծանոթացնել համաշխարհային վիմագրության կարևորագույն հուշարձաններին:



ծանոթացնել հունական և լատինական վիմագրությանը:



ծանոթացնել Հայաստանի և հայերի մասին վկայող վիմագրական կարևորագույն
հուշարձաններին:



ծանոթացնել գրային համակարգերի էվոլյուցիոն գործընթացին վիմագրական և
հարակից նյութի օրինակներով` աշխարհագրական ընդարձակ շրջանակներում:



ուսանողների մեջ ձևավորել կայուն գիտելիքներ վիմագրական տեքստերի ընթերցման
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սկզբունքների վերաբերյալ:


ուսանողների մեջ ձևավորել մասնագիտական իմացություններ հնագույն
ժամանակներից մինչև Ուշ Միջնադար Հայաստանում շրջանառված գրային
համակարգերի և դրանցով արված վիմագրերի մասին:



ուսանողների մեջ սերմանել իմացություն հայ վիմագրության կայացման պատմության,
նրա որդեգրած սկզբունքների, տարածման շրջանակների, հավաքմանը ներկայացվող
պահանջների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ըմբռնելու «վիմագրություն» և «վիմագրական հուշարձան» հասկացությունները, այս
տիպի հուշարձանների տարածման ժամանակն ու աշխարհագրությունը:
2. պատկերացնել հին և միջնադարյան Հայստանում հնագետների, բանասերների և
վիմագրագետների հայտնաբերած ամուր նյութերի վրա կերտած տեքստերի հիմնական
դրսևորումները, կողմնորոշվել դրանք լուսաբանող սկզբնաղբյուրների
առանձնահատկությունների մեջ:
3. քննարկելու օտար և հայ մշակույթների վիմագրական հուշարձանների զարգացումների
օրինաչափությունները:
4. ճանաչելու հայոց և օտար մշակույթուներում վիմագրության ունեցած դերը
պետականության և մշակույթի զարգացման հարցում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Տեսնելու Մերձավոր Արևելքի, Եվրոպայի, Արևելյան Ասիայի և Հայստանի աքեմենյան,
անտիկ, միջնադարյան վիմագրերի դրսևորումները, ստեղծման հիմնական
շարժառիթները
7. Ճանաչելու և միմյանցից տարբերել Հայստանի տարաժամանակյա վիմագրական
հուշարձանները
8. Զանազանելու կենցաղային, պաշտամունքային, պաշտոնական բնույթի վիմագրերը,
պարզաբանել դրանց ստեղծման ժամանակը և նպատակը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. Քաղելոու, վերլուծելու տվյալներ և սինթեզելու հետևություններ զանազան վիմագրական
հուշարձաններից,
10. Ստեղծագործաբար կիրառելու հին հայոց, հունահռոմեկան և մերձավորաևելյան
վիմագրերի վերաբերյալ ստացած գիտելիքները մշակույթի, տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 Մեկնաբանել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության տարբեր փուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Ա7 Որոշել արվեստի ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը եւ վայրը:
Գ2 Ստանալ տեղեկատվություն հին գրավոր աղբյուրներից (ձեռագրեր, վիմագիր
արձանագրություններ):
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.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
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ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրչության վերաբերյալ տեսական մտքի զարգացումը միջին դարերում և նոր
ժամանակներում: Գրային համակարգերի էվոլյուցիան առարկայական գրից մինչև
այբուբեն:
2. Հայաստանի արամեատառ, հունարեն, լատինական, արաբական վիմագրերը:
3. Հայ վիմագրերը և նրանց ընդհանուր սկզբունքները։ Վերծանությանը ներկայացվող
անհրաժեշտ պահանջները: Վիմական վերծանության պայմանական նշանները:
4. Նոր դարերի հայ վիմագրական միտքը. Խաչատուր Աբովյանը և հայ վիմագրությունը:
5. Վիմագրական տեքստի հապավման կամ կոդավորման սկզբունքները հայ վիմագրեում:
Հայ վիմագրերի գրչությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրիգոր Գրիգորյան, Հայկական վիմագրություն, Երևան, 2000
2. Hayk Hakobyan. Structure and Content of Text(According to Inscriptions and Numismatic Data
of the Ancient Armenia).- In: Papers of The International Conference In Memoriam Kh.
Mushegyan, Yerevan, 2018
3. Կարեն Մաթևոսյան, Նորավանքի վիմագրերը եւ հիշատակարանները, Երևան, 2017
4. Արսեն Հարությունյան, Խոր Վիրապ. Պատմությունը, ձեռագրական և վիմագրական
ժառանգությունը,, Երևան, 2017
5. Արսեն Հարությունյան, Վաղարշապատ. վանքերը եւ վիմական արձանագրութիւնները,
Մայր Աէոռ Սբ. Էջմիածին, 2016
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Ամերիկայի արվեստ

2 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ

Դաս. – 30 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ներկայացնել «Նոր աշխարհի» հնագույն քաղաքակրթությունների և

մշակույթների զարգացման պատմությունը՝ տարածաշրջանի բնակեցումից սկսած մինչ
իսպանական գաղութացումը, գաղութացումից հետո՝ 17-րդ դարից սկսած երկու
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մշակույթների միաձուլման արդյունքները՝ ճարտարապետության և քանդակագործության
ազգային ավանդույթների փոխակերպումը, լիովին նոր ոճի ստեղծման օրինակները:

Դասընթացի ընթացքում ներկայացվում է Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայում
բնակություն հաստատած հնագույն ցեղախմբերի մշակույթը՝ Օլմեկներ, Մայաներ,
Ացտեկներ, Ինկեր և այլք: Մանրամասն անդրադարձ է կատարվում յուրաքանչյուր շրջանի
ճարտարապետությանը, կերպարվեստին, դիցաբանությանը, գրականությանը, կրոնածիսական արարողություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչելու Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայի տարածաշրջանային
առանձնահատկությունները, տարբեր մշակույթների ընդհանուր գծերը,
2. մասնագիտական վերլուծության ենթարկելու ճարտարապետական հուշարձանների
ոճական առանձնահատկությունները, ճարտարապետության, քանդակագործության և
որմնանկարչության սինթեզի վերլուծությունը տարբեր ժամանակաշրջանների
հուշարձաններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Տարբերակելու հուշարձանները, որոշարկելու ժամանակաշրջանը,
2. վերլուծելու տարբեր ցեղախմբերի մշակութային խնդիրները, ճարտարապետության
առանձնահատկությունները, ոճական վերլուծության ենթարկելու հուշարձանները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության
զարգացման հիմնական փուլերն ու օրինաչափությունները:
Բ 4 Կատարել արվեստաբանական թեմաներով ռեֆերատներ, պատրաստել զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարելու բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ողջ ընթացքում տեսական նյութին զուգահեռ ներկայացվում է
ինտերակտիվ մաս՝ տեսանյութերի, ֆիլմերի, գիտական հաղորդումների և
լուսանկարների միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հնագույն շրջան. Օլմեկներ, Մայաներ, Ացտեկներ, Ինկեր:
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2. Գաղութացման շրջան. Նոր Իսպանիա
3. Լատինական Ամերիկայի 19-20րդ դդ. արվեստ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гуляев В. И. История мезоамериканской археологии. М.: ИА РАН, 2010
2. Ершева Г.Г. Древняя Америка: полет во времени и пространстве. Мезоамерика. М.2013
3. Калюта А.В. Ацтеки: родство, гендер, возраст. Опыт историко-социологического
исследования мезоамериканского общества ХV–ХVII веков. СПб.: Музей антропологии и
этнографии (Кунсткамера) РАН, 2006
4. Яковец Ю.А. История цивилизаций. М: «Владос», 1997.
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Հայ դրամագիտություն

Շաբաթական 2 ժամ

Դաս. – 30 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Դասընթացի նպատակն է հաղորդել գիտելիքներ Հայաստանի և նրա մերձավոր
երկրներում հայտնաբերված մետաղե դրամների ու դրամական գանձերի
վերաբերյալ,
2. բացահայտել Հայաստանի դրամական շրջանառության պատմությունը հին շրջանից
մինչև ուշ միջնադար հասնելով մեր օրերը, նաև ներկայացնել այսօրվա մեր արժույթի
ստեղծման պատմությունը :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու Հայաստանի քաղաքական պատմության հիմնական փուլերը և
միջազգային կապերի գլխավոր ուղությունները՝ ըստ դրամագիտական նյութի,
2. Ճանաչելու դրամները, մեկնաբանելու նրանց պատկերագրությունը,
3. Ներկայացնելու դրամակշռային համակարգերը, դրամագործության կենտրոնները,
առևտրական ուղիները՝ ըստ դրամագիտական վկայությունների:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Տարբերակելու հայ ազգային ծագում ունեցող ու Հայաստան թափանցած օտար
դրամները, դրվագված և վերահատված դրամները
5. Վերլուծելու Հայաստանում դրամական շրջանառությունը,
6. Նկարագրելու և վերծանելու հուշարձանը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)կիրառել
7. Պատրաստելու հետազոտական աշխատանքներ սկսած փոքր հոդվածներից մինչև
գիտական նորույթներ, ներկայացնելով պատմական դրամի բացառիկ
առանձնահատկությունը, երբ հաճախ սկզբնաղբյուրները լռում են:
8. Պատրաստելու զեկուցումներ, գիտական հոդվածներ և լուսաբանելով խնդիրները՝
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նպաստել դրա պահպանմանն ու փրկել կորուստից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7 Որոշել արվեստի ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը եւ վայրը:
Բ1 Մեկնաբանել հայ և համաշխարհային արվեստի պատմության տարբեր փուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
Գ2 Ստանալ տեղեկատվություն հին գրավոր աղբյուրներից (ձեռագրեր, վիմագիր
արձանագրություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսուցման կազմակերպման առաջին փուլում հիմնական ձևը դասախոսությունն է, որի
ընթացքում ուսանողներին մատուցվում է տեսական նյութը `ուղեկցված ցուցադրական
նյութերով,
2.Առանձին դասախոսություններ ուղեկցվում են նախատեսված եվրոպական
արտադրության մասնագիտական տեսանյութերի ցուցադրությամբ, որոնք ավարտվում են
քննարկումներով
3. Մի քանի նախատեսված դասաժամերում ուսանողները հանդես են գալիս դասախոսի
կարգավիճակում, դրանով իսկ ներկայացնելով իրենց նախասիրությամբ ընտրված
դրամագիտական թեմայի հանդեպ ձեռք բերված գիտելիքների պաշարը և հռետորական
ձիրքը :
3. Դասընթացը ավարտվում է հիմնականում ՀՀ ԿԲ թանգարանի այցելությամբ կամ
դրամագիտական նյութերի ցուցադրությամբ,որի հիման վրա ամրանում է գործնական
գիտելիքի կիրառումը և իբրև խրախուսոմ ուսանողին տրվում է ազգային արժույթի
հուշանվերներ մասնավոր ՀՀ ԿԲ կողմից հատկացված:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ծոփքի դրամներ
2. Արտաշեսյան արքայատոհմի դրամներ
3. Հունա Հռոմեական դրամներ
4. Բյուզանդական դրամներ
5. Արևելյան դրամներ
6. Կիլիկյան Հայաստանի դրամներ
7. Թղթադրամներ
8. Հայ դրամագիտության նվիրյալները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Burnett A.,Money A History , UK,1998
2. Nercessian Y., Catalogue of Armenian coins , USA 2008
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3. Depeyrot G., La Monnaie Romaine 211av.J.-C-476 apr.J.-C,Paris 2006
4. Amandry M. Burnett A, Butcher K., Carradice I.,Ripolles P.Butcher M.Roman Provincel
Coinage, Supplement 3 New York: American Numismatic Society, 2015

1605/Բ46
Շաբաթական 4 ժամ

Իսպաներեն - 1

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

4 ECTS կրեդիտ
Գործն. – 60 ժամ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝



ուսանողների մոտ ձևավորել տարրական հաղորդակցության
անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ,



զարգացնել ուղղախոսական-ուղղագրական
ինքնուրույն աշխատելու կարողություններ:

հմտություններ,

համար

տեքստի

հետ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու իսպաներենի ուղղախոսական-ուղղագրական հիմնական նորմերը,
2. նկարագրելու
իսպաներենի
հնչյունական
համակարգի
ընդհանուր
առանձնահատկությունները,
3. քննարկելու
իսպաներենի
ձևաբանական-շարահյուսական
կառուցվածքի
և
բառապաշարի այն խնդիրները, որոնք կարևորվում են լեզվի յուրացման նախնական
փուլում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ արտաբերելու իսպաներենի հնչյունները, ընդհանուր պատկերացում ունենալու
իսպաներենի ուղղախոսական-ուղղագրական նորմերի մասին,
5. գործնականում կատարելու քննարկումներ պարզ թեմաների շուրջ,
6. իրականացնելու ոչ բարդ տեքստերի իմաստային-կառուցվածքային, ձևաբանական
վերլուծություն և թարգմանություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. գործնականում կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
Գ3. Մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնելու բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք,
2. Հանձնարարված
գրականության
ընթերցում,
հետազոտություն, խմբային աշխատանք,
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քննարկումներ,

ինքնուրույն

3. Դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ, խմբային
և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իսպաներենի հնչյունական համակարգը: Ուղղախոսական-ուղղագրական
առանձնահատկությունները:
2. Իսպաներենի քերականության ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական
առանձնահատկությունները:
3. Նախադասություն: Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ж. Т. Комарова, Испанский для всех. Москва: Издательство «Менеджер», 2005.
2. F. C. Viúdez, P. D. Ballesteros, Aprende A1, S. A., Madrid, 2006.
3. R. Alonso, A. Castañeda, Gramática básica del estudiante de español, A1-B1, S. L.,
Barcelona, 2011.

1605/Բ49
Շաբաթական 4 ժամ

Իսպաներեն - 2

4 ECTS կրեդիտ
Գործն. – 60 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Խորացնել առաջին կիսամյակում ուսանողի ստացած գիտելիքները, հարստացնել
նրա բառապաշարը,



զարգացնել

ուսանողի

տեսալսողական

ունակությունները՝

ստեղծելով պարզ իրադրություններում հաղորդակցվելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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նախադրյալներ

1. ամբողջական ձևով ներկայացնելու իսպաներենի հնչյունաբանության, ուղղախոսականուղղագրական

նորմերի,

հիմնական

քերականական

կառուցվածքի

առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու դասընթացի սահմաններում նախատեսված հիմնական թեմատիկ
բառապաշարը՝ իր գործածման առանձնահատկություններով,
3. քննարկելու իսպաներենի՝ որպես օտար լեզվի լեզվամտածողական համակարգի
մշակութային առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարելու

պարզ

տեքստերի

ձևաբանական-շարահյուսական

և

իմաստային

վերլուծություն,
2. իսպաներենով գրելու և ներկայացնելու ոչ բարդ աշխատանքներ՝ տրամաբանորեն և
հստակ կառուցելով շարադրանքը,
3. զարգացնելու իսպաներեն խոսքի տեսալսողական կարողություններ,
4. գործնականում կատարելու պարզ և միջին բարդության տեքստերի իսպաներենից
հայերեն և հայերենից իսպաներեն թարգմանություններ՝ տեքստի համարժեքության
սկզբունքներին համապատասխան,

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

կիրառելու

գաղափարներ և մտքեր,
2. արդյունավետ օգտվելու

ձեռք

բերված

տեղեկատվական

գիտելիքները՝
տարբեր

առաջադրելով

աղբյուրներից

նոր

(ներառյալ

ինտերնետային)՝ տեղեկատվություն քաղելու, վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
Գ3. Մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնելու բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


Գործնական պարապմունք,



Հանձնարարված



հետազոտություն, խմբային աշխատանք,
Դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական,
խմբային և այլն:

գրականության

ընթերցում,

քննարկումներ,

ինքնուրույն
ինտերակտիվ,

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Անհատական խոնարհման ամենագործածական բայերի սահմանական եղանակի

2.

ներկա, անցյալ և ապառնի ժամանակաձևերը:
Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերի համաձայնեցման խնդիրը բարդ
ստորադասական նախադասություններում: Ըղձական եղանակի ներկա
ժամանակաձևը:

3.

Հրամայական եղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները:

4.

Ուրիշի ուղղակի և անուղղակի խոսք: Նախադասության տեսակները և դրանց
ընդհանուր բնութագիրը: Բայի անդեմ ձևերը: Իսպաներենի առավել գործածական
նախդիրները: Շաղկապների տեսակները:

5.

Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: Հոմանիշներ, հականիշներ, բազմիմաստ
բառեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ж. Т. Комарова, Испанский для всех. Москва: Издательство «Менеджер», 2005.
2. F. C. Viúdez, P. D. Ballesteros, Aprende A2, S. A., Madrid, 2006.
3. R. Alonso, A. Castañeda, Gramática básica del estudiante de español, A1-B1, S. L., Barcelona,
2011.

1105/ Բ 47

Կինոյի պատմություն

2 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ

Դաս. – 30 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ՝
 տրամադրել համաշխարհային կինոյի պատմության վերաբերյալ ծավալուն գիտելիքներ
և իմացություն,
 տրամադրել կինոմատոգրաֆիայի զարգացման փուլերի վերաբերյալ դասակարգում
ըստ 20-րդ դարի պատմակական զարգացումների, գեղարվեստական ուղղությունների և
հեղինակների,
 զարգացնել վերլուծական, գնահատողական և մեթոդաբանական կարևոր
կարողություններ, որոնք կարող են օգտագործվել շրջանավարտի մասնագիտական
կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Օժանդակելու ուսանողներին՝ զարգացնելու համաշխարհային կինոյի վերաբերյալ
իմացությունները և կինոակադեմիաների գործունեությանը: Հանրահռչակման
ոլորտում իրենց տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների կիրարմանը:
2. Զարգացնելու ուսանողների ընդհանրական մտավոր կարողությունները, հատկապես
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վերլուծելու, գնահատելու և սինթեզելու և ընդլայնելու համաշխարային կինոյի մասին
գիտելիքնեը: Նրանց ունակությունը հայթայթելու, մեկնաբանելու և քննադատորեն
օգտագործելու տարբեր աղբյուրներից և մշակութային օջախներից ստացված
տեղեկատվությունը:
3. Զարգացնելու ուսանողների աշխատանքային գործունակությունը՝ իրենց
ուսումնառության ոլորտին և մակարդակին համապատասխան, օգնելու նրանց՝
կիրառելու մասնագիտական կարողությունները արդի հասարակությանը մշակույթին
մերձեցնելու ուղղությամբ: Ընդգրկելու երիտասարդ մասնագետներին ժամանակակից
կինոփառատոններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ուսանողներին տրամադրելու համաշխարհային կինոպատոգրաֆիայի մասին
համակողմանի պատկերացումներ՝ ապագա մասնագիտական գործունեությանը
համապատասխան, նրանց ծանոթացնելու արվեստագիտական տեսական և
մեթոդաբանական մոտեցումներին:
2. Խթանելու ուսանողների մեջ քննադատական մտածողությունը, տեսությունը և
պրակտիկան համադրելու և գնահատելու ունակությունը:
3. Օժտելու ուսանողներին արդյունավետ կերպով գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու
կարողություններով:
4. Կինոդիտումների ընթացքում խրախուսելու ուսանողների ինքնուրույն
վերլուծությունները և պրակտիկ փորձի վրա հիմնված ուսումնառությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ուսանողներին ծանոթացնելու համաշխարհային կինոյի վերջին նորություններին,
տեխնիկական նորամուծություններին, ինչպես նաև բիզնես նախագծերին:
2. Ժամանակակից կինոյի զարգացման ընթացքին, փառատոններին,
մրցանակաբաշխություններին ցուցադրությունների գործունեության և
հանրահռչակման հմտությունների կիրառություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4 Լուսաբանել արվեստաբանական տարբեր ոլորտներին առնչվող խնդիրները:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններն ուղեկցվում են կինոդիտումներով ե քննարկումներով,
2. Գործնական սեմինարներ առանձին ռեժիսորների մասին մասնագիտական վերլուծության և
համեմատական քննության հիման վրա
3. Ուսանողներին ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքների հանձնարարում՝
մասնագիտական գրականության հետ աշխատելու և ստեղծագործական
ունակությունները զարգացնելու նպատակով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
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ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Կինոյի նախապատմությունը. Ֆրանսիա. առաջին ֆիլմեր, առաջին ստուդիաներ (Լյումիեր
եղբայրներ, Ժորժ Մելիես): 2Անգլիա. Բրայթոնյան դպրոց (Ուիլյամ Փոլ, Ջորջ Սմիթ):
3.Ամերիկյան առաջին ֆիլմերը. 4.Ռուսական ավանգարդ. 20-ականների մոնտաժային
տեսությունները: 5. Համր կինոյի մայրամուտըª առաջին հնչուն ֆիլմերը: Կինոմյուզիքլ:
6.Ամերիկյան կինոյի Ոսկե դարը: 7. 30-ականների ֆրանսիական ՙբանաստեղծական ռեալիզմը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Գալստյան Ս., Հայացք մեր կինոյին: Պատմությունը և ներկան, Երևան, 2011,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

С.И. Фрейлих Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002
Андрей Тарковский Архивы, документы, воспоминания, М., 2002
Михаил Ямпольский Язык-тело-случай: Кинематограф и поиски смысла, М., 2004
Жиль Делёз Кино, М., 2004
Олег Аронсон Метакино, М., 2003
Феллини о Феллини, М., 1988
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Երաժշտության պատմություն

Շաբաթական 2 ժամ

Դաս.- 30 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

2 ECTS կրեդիտ

8Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել ուսանողներին երաժշտության տարրական հասկացություններիը:
 Ծանոթացնել ուսանողներին եվրոպական և հայկական երաժշտության պատմության
հիմնական ժանրերին և ուղղություններին, առանձին ժանրերի
ստեղծագործությունների կազմությանը։
 Ծանոթացնել ուսանողներին մեծագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Տարբերակելու դասական երաժշտության ժանրերն ու ուղղությունները,

2.

Ներկայացնելու առանձին կոմպոզիտորների հիմնական ստեղծագործությունները և
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դրանց առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գրելու ռեֆերատ կոմպոզիտորների ստեղծագործության մասին ,
2. Վերլուծելու ստեղծագործությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4 Լուսաբանել արվեստաբանական տարբեր ոլորտներին առնչվող խնդիրները:
Գ1 Ստանալ տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, երաժշտության ունկնդրում,
2.Սեմինար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Երաժշտության տարրական տեսություն,Եվրոպական բարոկոյի երաժշտություն,
դասականության շրջանի երաժշտություն, ռոմանտիզմի շրջանի երաժշտություն, XX դարի
երաժշտական ուղղություններ, հայկական երաժշտություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ. Հարությունյան, Ա.Բարսամյան, Հայ երաժշտության պատմություն, Երևան, 1996:
2. Տեր-Ղազարյան, Զ., Արևմտաեվրոպական երաժշտության պատմություն : Հին
աշխարհից մինչև XIX դար, Էջմիածին, 2014
3. H. Goodall, The Story of Music, London, 2013
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4 կրեդիտ

6. 8-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարքային

8. Պրակտիկան ունի գործնական-կիրառական նպատակներ։
 Ուսումնառության ընթացքում ստացած տեսական գիտելիքներն ամրապնդել բուն
թանգարաններում
միջոցով:


կազմակերպվող

խորացված

գործնական

պարապմունքների

Գործնական գիտելիքներ փոխանցել տարբեր գերատեսչական պատկանելության
թանգարանների
վերաբերյալ։

կառավարման,

ֆինանսավորման

մոդելների

և

խնդիրների



Անմիջականորեն հաղորդակցվել թանգարանային հավաքածուների հաշվառման,
պահպանության, ցուցադրության կազմակերպման գործընթացներին։



Ծանոթանալ և մասնակցել այցելուների համար իրականացվող էքսկուրսիաների,
կրթական ծրագրերի և տարաբնույթ
իրականացման աշխատանքներին:

միջոցառումների

կազմակերպական

և

9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


հստակ պատկերացում ունենալ մշակութային քաղաքականության
գործընթացներում ժամանակակից թանգարանների կարևորագույն
դերակատարության ու նոր հնարավորությունների վերաբերյալ,



մասնագիտորեն ծանոթանալ թանգարան երևույթի կառավարման
համակարգին, կառուցվածքին, կազմին և գործունեության բոլոր
ուղղություններին,



համակողմանի պատկերացում կազմել թանգարանի տարբեր բաժինների
համագործակցության նպատակի, մեխանիզմերի և ակնկալվող արդյունքների
վերաբերյալ,



ծանոթանալ թանգարանային տեղեկատվական համակարգերի ու միջոցների
գործունեությանը։

Գործնական և մասնագիտական կարողություններ


Անմիջականորեն

հաղորդակցվել

թանգարանային

հավաքածուների

գրանցման,

հաշվառման,
քարտավորման
և
անձնագրավորման
գործընթացներին
և
համապատասխան մասնագետների օգնությամբ՝ որոշակի հմտություններ ձեռք բերել։


Գործնականում ծանոթանալ հավաքածուների պահպանության և ցուցադրության
կազմակերպման գործընթացներին և այդ ուղղությամբ որոշակի հմտություններ ձեռք
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բերել։


Գործուն մասնակցություն ունենալ թանգարանային էքսկուրսիաների, կրթական
ծրագրերի և տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպական և իրականացման
աշխատանքներին:

Ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ


Կամավորական հիմունքներով ներգրավվել թանգարանային
աշխատանքներում։



Հստակ կողմնորոշվել թանգարանային գործունեության տարբեր ոլորտներում։



Անմիջականորեն մասնակցել թանգարանային տեղեկատվական միջոցների
կազմման և այցելուների հետ իրականացվող աշխատանքներին։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Հասկանալու գիտության ընդհանուր գործընթացի մշակութային հիմքերը,
ինչպես նաև գիտակցելու իր՝ որպես անհատի, հասարակության անդամի
մշակութային դերակատարումը:
2. Պատկերացում կազմելու Երևանի քաղաքաշինական մշակույթի պատմական
զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
3. Հասկանալու
ժամանակակից
քաղաքաշինական
գործընթացների
առաձնահատկությունները։
4. Իր մասնագիտական ոլորտի զարգացման հետ կապված գործընթացները
տեղավորելու մշակութային ու սոցիալական ավելի լայն համատեքստում:
5. Մեկնաբանելու մերօրյա քաղաքաշինական գործընթացները և լուծումներ
առաջարկել տարածական միջավայրի կազմակերպման հիմնախնդիրների
ճանապարհին։
11. Կիրառվում են ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Ծանոթություն թանգարանի ղեկավար մարմնի, կառավարման համակարգի,
կառուցվածքի, աշխատակազմի հետ։
6. Գործնական պարապմունքներ թանգարանների ցուցասրահներում, ֆոնդերում և
լաբորատորիաներում՝ համապատասխան մասնագետների ղեկավարությամբ։
7. Տարբեր բաժինների գործունեությանը բնորոշ վարժանքների և
հանձնարարությունների կատարում։
8. Սեմինար-քննարկումներ, ձեռք բերված արդյունքների վերլուծություն ամփոփում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է եզրափակիչ ստուգարքի միջոցով: Գնահատելիս հաշվի
է առնվում ուսանողի ակտիվ մասնակցությունը պրակտիկային, ինչպես նաև
պրակտիկայի ընթացքում հանձնարարված թեմատիկ էքսկուրսիայի անցկացմամբ և
ռեֆերատով:
13. Պրակտիկան բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թանգարանի առաքելությունը, կառուցվածքը, ռեսուրսները, կառավարման
առանձնահատկությունները։
Թանգարանային հավաքածուների գրանցման, հաշվառման, պահպանության
առանձնահատկությունները։
Թանգարանային ցուցադրության կազմակերպման մեթոդներն ու եղանակները։
Այցելուների տարբեր խմբերի համար իրականացվող նախագծերը։
Թանգարանի սոցիալական գործառույթները։
Հայաստանում թանգարանային մշակույթի զարգացման խնդիրներն ու
հեռանկարները:
Թանգարանը՝ մշակութային քաղաքականության ձևավորման համատեքստում:

14. Առաջարկվող գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Լ․, Գրիգորյան Ա․, Էքսկուրսավարության հիմունքներ, Երևան, 2015։
2. Պիկիչյան Հ., Հարոյան Մ., Գրիգորյան Ա., Թանգարանային մենեջմենթ և
մարքեթինգ, Երևան, 2007, Էդիտ Պրինտ:
3. Основы музееведения, îтв. ред. Шулепова Э. А., М., 2005, ACADEMIA XXI.
4. Поляков Т.П. ,Как делать музей? – М., 1997.
5. Museum Basic. The International Handbook. By Timothy Ambrose, Crispin Paine, 3rd
Edition, e Book Published 14 June 2012, Pub. Location London, Imprint Routledge I
https://doi.org/10.4324/9780203121825

3.«ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
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1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Մշակութաբանություն 031501.00.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Մշակութաբանության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է համաձայն «ՀՀ պետական և ոչ պետական
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի
կրթական ծրագրի) կարգի», ՀՀ կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012
թվականի N 597 –Ն)։

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է՝


Պատրաստել
«Մշակութաբանություն» մասնագիտությամբ
հիմնարար
գիտելիքներ,
տեսական
բարձր
պատրաստվածություն
ունեցող,
գիտահետազոտական ու մանկավարժական
աշխատանք կատարելու
ունակություն և հմտություններ ունեցող, մշակույթի և մշակութային
քաղաքականության
ասպարեզում
վարչաքաղաքական
գործունեության
իրականացմանը կողմնորոշված մասնագետներ։



Ուսանողներին զինել մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերի տեսական,
մեթոդական
և
կիրառական
գիտելիքներով,
մշակութաբանական
վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ կատարելու հմտություններով։



Ուսանողների մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել համաշխարհային,
տարածաշրջանային և հայ մշակույթների պատմության, Հայաստանին հարևան
երկրներում
ընթացող
ժամանակակից
մշակութային
գործընթացների
վերաբերյալ, ինչը հնարավորություն կտա հասկանալ և վերլուծել հայ մշակույթի
պատմության և ժամանակակից հայ մշակույթի զարգացման միտումները:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
5. վերարտադրելու հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական
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գիտելիքներ մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և
պատմության վերաբերյալ,
6. ներկայացնելու հիմնարար գիտելիքներ հայ մշակույթի ակունքների,
ձևավորման, զարգացման ընթացքի և օրինաչափությունների մասին՝
դիտարկելով
դրանք
հինարևելյան,
անտիկ
և
քրիստոնեական
քաղաքակրթությունների համատեքստում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով
ժամանակակից հայ մշակույթի զարգացման միտումներին,
7. ներկայացնելու
մշակույթի
տեսության
և
մշակույթի
պատմության
հիմնախնդիրները,
ուրվագծել
մշակույթի
ուսումնասիրման
ոլորտում
միջազգային և հայ գիտական մտքի զարգացման ընթացքը,
8. ներկայացնելու մշակույթի մասին հիմնական գիտակարգերի՝ մարդաբանության,
մշակութային մարդաբանության, մշակույթի սոցիոլոգիայի, պատմական
մարդաբանության, լեզվական մարդաբանության, վիզուալ մարդաբանության,
առօրեականության մարդաբանության նպատակները, խնդիրները և մեթոդները,
9. վերլուծելու քաղաքականության ու մշակույթի փոխկապակցվածության և
դրսևորումների,
մշակութային
քաղաքականության
և
մշակութային
ժառանգության հիմնական սահմանումների, դրսևորումների, ասպարեզի
միջազգային և հայաստանյան փորձի վերաբերյալ առկա գիտական
քննությունները,
10. ներկայացնելու մշակույթի առանձին ոլորտների զարգացման պատմությունը և
ընթացքը։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. պարզաբանելու, թվարկելու մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու
մեթոդները, լուսաբանելու առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական
հայեցակարգերը,
2. մեկնաբանելու հայոց և համաշխարհային մշակույթի պատմության և
մշակութային ժառանգության վերաբերող գիտական, պրակտիկ ու քաղաքական
հնչեղություն ունեցող հարցեր,
3. գնահատելու
և
վերլուծելու
քաղաքականության
և
մշակույթի
փոխազդեցությունները, հայ մշակութային
ժառանգության դրսևորումները,
մշակութային քաղաքականության համատեքստում առաջարկելու մշակութային
ժառանգության դրսևորումներին առնչվող խնդիրների լուծումներ,
4. տեսական և կիրառական գիտելիքի հիման վրա կատարելու ժամանակակից
մշակութային գործընթացների ինքնուրույն քննություն և վերլուծություն,
5. կատարելու
մշակութաբանական
հետազոտություններ,
հետազոտություններ իրականացնող թիմի անդամ,
6. մասնագիտական

գիտելիքները

կիրառելու
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աշխատանքային

լինել
տարբեր

բնագավառներում և հասարակական դիսկուրսներում։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ձևակերպելու, հիմնավորելու գիտահետազոտական խնդիրներ, վարելու
հետազոտական գործընթաց, հարցազրույցներ անցկացնելու, հարցարաններ
կազմելու, դիտարկում կազմակերպելու, հավաքագրած նյութերը վերծանելու և
վերլուծելու,
2. պատրաստելու և ներկայացնելու գիտաուսումնական և գիտական տեքստեր,
վարելու բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
3. ընթերցելու, մեկնաբանելու ու թարգմանելու օտար լեզուներով գրված գիտական
տեքստեր,
4. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
5. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվելու, ձևակերպելու ու ներկայացնելու
բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք,
6. կողմնորոշվելու արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում
ցուցաբերելու առաջին բուժօգնություն։
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում են անցկացնել ստուգարքներ,
ընթացիկ ստուգումներ և քննություններ, եզրափակիչ քննություններ։ Ստուգարքները,
ամփոփիչ և եզրափակիչ քննությունները անցկացվելու են բանավոր հարցման միջոցով:
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների երկու ընթացիկ քննությունները, առանց
եզրափակիչ գնահատման դասընթացների ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում են
գրավորների հիման վրա: Հետազոտական բաղադրիչ ունեցող առարկաների ընթացիկ
քննություններից մեկին ուսանողները ներկայացնում են հետազոտական աշխատանքներ։
Ծրագրի ավարտին ուսանողները պաշտպանության են ներկայացնում ավարտական
աշխատանք։

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
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Մշակութաբանության ամբիոնի շրջանավարտները որակավորվում են որպես
մշակութային մենեջերներ, մշակույթի տեսաբաններ, հետազոտողներ, մշակութային
քննադատներ,
ներկա
մշակութային
գործընթացների
փորձագետներ,
ինչը
հնարավորություն է տալիս նրանց աշխատանքի անցնել ՀՀ Մշակույթի և այլ նախարարություններում, ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության ոլորտում, ՀՀ Կառավարության
աշխատակազմի
համապատասխան
բաժիններում,
մարզային
մշակութային
կենտրոններում,
Հայաստանի
տարբեր
թանգարաններում,
զբոսաշրջային
կազմակերպություններում,
սոցիալական
հետազոտություններ
իրականացնող
հասարակական կազմակերպություններում, ԶԼՄ-ներում, ինչպես նաև սոցիալական,
մշակութային և հասարակական ծրագրեր իրականացնող միջազգային կառույցներում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Դասախոսությունների
ներկայացում
համակարգչային
պրեզենտացիաների
միջոցով, տպագիր և էլեկտրոնային նյութերի տրամադրում, աուդիո և վիդեո ֆիլմերի
օգտագործում,
դասախոսությունների
և
գործնական
պարապմունքների
կազմակերպում թանգարաններում, երևանյան և երևանամերձ մշակութային
տարածքներում և հուշարձաններում:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել
են ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ
որակավորումների ազգային շրջանակի 6-րդ աստիճանի համար ներկայացված
բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ
կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ»-ը, «Կրթական ծրագրի մասնագրի և
դասընթացի նկարագրիչների լրացման ուղեցույց»-ը և այլ նյութեր:
Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ
որակավորումների ազգային շրջանակի 6-րդ աստիճանի համար ներկայացված
բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ
կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ»-ը, «Կրթական ծրագրի մասնագրի և
դասընթացի նկարագրիչների լրացման ուղեցույց»-ը, «Արդյունահեն դասընթացների և
կրթական ծրագրերի մշակում, դասախոսի ձեռնարկ»-ը (հեղ.՝ Ա. Բուդաղյան, Ա.
Գրիգորյան) և այլ նյութեր:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական կարողություններ
Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասընթացի վերջնարդյունքների, նպատակների և խնդիրների հստակ
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ձևակերպման կարողություն
 Ուսանողների հետ ինտերակտիվ դասընթացների կազմակերպման
հմտություն
 Տեսական և պրակտիկ գիտելիքի փոխանցման մանկավարժական մեթոդների
տիրապետում
Հետազոտական
 Հետազոտական աշխատանքներ կատարելու և այդ փորձը ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն
 Ուսանողների մոտ վերլուծական մտածողություն ձևավորելու, տեսական
գրականության հետ աշխատելու, դաշտային նյութեր հավաքելու,
վերլուծելու, եզրահանգումներ կատարելու հմտությունների ձևավորման
կարողություն
 Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման
ուսումնասիրության մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման
հմտություն
 Գիտական նոր մոտեցումներին ու մարտահրավերներին
համապատասխան հետազոտական աշխատանքի մղելու փորձառություն
 Այլ երկրների գիտնականների հետ ընդհանուր հետազոտական նախագծեր
մշակելու և իրականացնելու ներուժի առկայություն
Հաղորդակցման
 Ուսանողների հետ գործընկերային հարաբերությունների ձևավորման
հմտւթյուն
 Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու կարողություն
ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word,
Excel, Power-Point) հմտություններ,
 Համացանցի

զանազան

աղբյուրներից,

moodle

ծրագրից

օգտվելու

կարողություն
Մասնագիտական կարողություններ
11. Դասավանդվող առարկայի շրջանակում տեսական և մեթոդաբանական
համապարփակ գիտելիքի առկայություն
12. Հետազոտական
հմտությունների,
հետազտություն
նախագծելու,
իրականացնելու, մեթոդաբանական լուծումներ գտնելու հմտություն
13. Ուսանողներին ժամանակակից գիտական նվաճումներին, մշակութային
գործընթացներին հաղորդակից դարձնելու կարողություն
14. Պետական

ու

հանրային

կյանքում
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ծագող

խնդիրների

մշակութային

ասպեկտներն ու հնարավոր լուծումները, մշակութային խնդիրների շուրջ
արդյունավետ հաղորդակցվելու մեխանիզմների տիրապետում։
Ընդհանուր պահանջնեԳիտական աստիճան


գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում
Մանկավարժական փորձ



խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը



վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների
և/կամ
մասնագիտական
որակավորման
բարձրացման դասընթացների
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ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Պարզաբանել,
թվարկել
մշակույթի

մեթոդաբանական գիտելիքներ մշակույթն ուսումնասիրող
գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և պատմության
վերաբերյալ։
Ներկայացնել
հիմնարար
գիտելիքներ
հայ
մշակույթի Բ2
զարգացման ընթացքի և օրինաչափությունների մասին՝
դիտարկելով հինարևելյան, անտիկ և քրիստոնեական
քաղաքակրթությունների
համատեքստում՝
հատուկ
ուշադրություն դարձնելով ժամանակակից հայ մշակույթի
զարգացման միտումներին։
Ներկայացնել մշակույթի տեսության և մշակույթի պատմության Բ3
հիմնախնդիրները, ուրվագծել մշակույթի ուսումնասիրման
ոլորտում միջազգային և հայ գիտական մտքի զարգացման
ընթացքը։
Ներկայացնել մշակույթի մասին հիմնական գիտակարգերի՝ Բ4
մարդաբանության, մշակութային մարդաբանության, մշակույթի
սոցիոլոգիայի, պատմական մարդաբանության, լեզվական
մարդաբանության,
վիզուալ
մարդաբանության,
առօրեականության
մարդաբանության
նպատակները,
խնդիրները և մեթոդները։
Վերլուծել
քաղաքականության
ու
մշակույթի Բ5
փոխկապակցվածության և դրսևորումների, մշակութային
քաղաքականության և մշակութային ժառանգության հիմնական
սահմանումների, դրսևորումների, ասպարեզի միջազգային և
հայաստանյան
փորձի
վերաբերյալ
առկա
գիտական
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ուսումնասիրման
սկզբունքներն
ու
մեթոդները,
լուսաբանել
առկա
տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
Մեկնաբանել
հայոց
և
համաշխարհային
մշակույթի
պատմության և մշակութային ժառանգության վերաբերող
գիտական, պրակտիկ ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող
հարցեր։

Գնահատել և վերլուծել քաղաքականության և մշակույթի
փոխազդեցությունները, հայ մշակութային
ժառանգության
դրսևորումները,
մշակութային
քաղաքականության
համատեքստում առաջարկել
մշակութային ժառանգության
դրսևորումներին առնչվող խնդիրների լուծումներ։
Տեսական և կիրառական գիտելիքի հիման վրա կատարել
ժամանակակից մշակութային գործընթացների ինքնուրույն
քննություն և վերլուծություն։

Կատարել մշակութաբանական հետազոտություններ,
հետազոտություններ իրականցնող թիմի անդամ։

լինել

Ա6

քննությունները։
Ներկայացնել մշակույթի առանձին ոլորտների զարգացման
պատմությունը և ընթացքը։

Բ6

Մասնագիտական գիտելիքները կիրառել աշխատանքային
տարբեր բնագավառներում և հասարակական դիսկուրսներում։

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Գ2

Գ3

Ձևակերպել, հիմնավորել գիտահետազոտական խնդիրներ, Գ4
վարել
հետազոտական
գործընթաց,
հարցազրույցներ
անցկացնել, հարցարաններ կազմել, դիտարկում կազմակերպել,
հավաքագրած նյութերը վերծանել և վերլուծել:
Պատրաստել և ներկայացնել գիտաուսումնական և գիտական Գ5
տեքստեր, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները:
Ընթերցել, մեկնաբանել ու թարգմանել օտար լեզուներով գրված Գ6
գիտական տեքստեր:
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Օգտվել
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից
(համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական աշխատանքներ և այլն):
Մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու
ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք:
Կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և
անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերել առաջին
բուժօգնություն:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Ռուսերեն-1
Ֆիզդաստիարակություն
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Ռուսերեն-2
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Ֆիզդաստիարակություն
Բազմամբիոնային առարկաներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին բուժօգն.
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին բուժօգն.
Կամընտրական առարկաներ
Անգլերեն 1
Գերմաներեն-1
Ֆրանսերեն -1
Թյուրքերեն -1
Չինարեն-1
Կամընտրական առարկաներ
Անգլերեն 2
Գերմաներեն-2
Ֆրանսերեն -2
Թյուրքերեն -2
Չինարեն-2
Կամընտրական դասընթացներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

1401/Բ01
1703/Բ02
0001/Բ03
1401/Բ04
1703/Բ05
0708/Բ06
0001/Բ07
1302/Բ08
0001/Բ09
0001/Բ10
Բ11
0002
0002
Բ12
1602
1604
1608
1803
1205
Բ13
1602
1604
1608
1803
1205
Բ14
1001/
1901/
1005/
1202/
2101/
1302/
2202/
1301/
2301/

Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ Գ
5
6
1
2
X

Գ
3

Գ
4

X

Գ
5
X
X

X

X
X

X

Գ
6

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
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X

X
X
X

Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց պատմություն-1
Նախնադարյան հասարակության պատմություն և մշակույթ
Մշակութաբանության ներածություն
Գրաբար
Հայոց պատմություն – 2
Հայաստանի մշակույթը Հին Արևելքի մշակույթի համատեքստում
Բանագիտության հիմունքներ և հայ բանագիտություն
Հայ մշակույթն Անտիկ մշակույթի համատեքստում
Հին աշխարհի և միջին դարերի պատմություն
Մարդաբանության հիմունքներ
Հայ երաժշտական մշակույթ
Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի միջնադարյան մշակույթ
Միջնադարյան Հայաստանի մշակույթ
Նոր և նորագույն շրջանի պատմություն
Միջին և Հեռավոր Արևելքի, Աֆրիկայի և Ամերիկայի
ավանդական մշակույթ
Լեզու և մշակույթ
ՀԲ Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Նոր ժամանակների և ժամանակակից հայ մշակույթ
Հայ ճարտարապետական մշակույթ
Մշակութային մարդաբանություն
Հնագիտություն
Ազգագրություն
ՀԲ Մշակութային քաղաքականություն
Թանգարանագիտություն
Եվրոպայի մշակույթը վերածննդի և նոր ժամանակներում
Մշակութային գործընթացները ժամանակակից Թուրքիայում և
Իրանում
Մշակութային գործընթացները Վրաստանում և Ադրբեջանում
ՀԲ Մշակութային ժառանգություն
ՀԲ Մշակույթի մարքեթինք և մենեջմենթ
ՀԲ Վիզուալ մարդաբանություն
Մշակույթի սոցիոլոգիա
Կամընտրական առարկաներ

1307/
0404/

1106/Բ15
1104/Բ16
1107/Բ17
1402/Բ18
1106/Բ19
1107/Բ20
1107/Բ21
1104/Բ22
1102/Բ23
1107/Բ24
1107/Բ25
1107/Բ26
1107/Բ27
1102/Բ28
1107/Բ29
1107/Բ30
1107/Բ31
1107/Բ32
1107/Բ33
1104/Բ34
1104/Բ35
1107/Բ36
1107/Բ37
1107/Բ38
1107/Բ39
1107/Բ40
1107/Բ41
1107/Բ42
1107/Բ43
1107/Բ44
1107/Բ45

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
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X
X

X

X

Մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգեր
(դրամագիտություն, կնիքագիտություն, հերալդիկա)
Մշակույթի փիլիսոփայություն
Կամընտրական առարկաներ
Կովկասի ավանդական և ժամանակակից մշակույթ
Պատմական մարդաբանություն
Կամընտրական առարկաներ
ՀԲ Առօրեականության մշակույթ
Մշակութային գործընթացները ժամանակակից Ռուսաստանում

1107/Բ46

X

1107/Բ46

X

Ուսումնական պրակտիկա
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք

1107Բ49
1107/Բ50
1107/Բ51

X
X

1104/Բ47
1107/Բ47
1107/Բ48
1107/Բ48

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
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X

X
X
X

X

X

«ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1401/Բ01

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 1

շաբաթական 2 ժամ

գործ. -30 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,



սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,



ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

գործնական մասնագիտական կարողություններ


գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,



հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ


Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
8. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

3. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
4. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1401/Բ04

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 2

շաբաթական 2 ժամ

գործնական -2 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

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

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
3. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
4. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
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Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ, զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի
կանոնները,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը
գնահատվում է 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

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

1602/Բ 12

Անգլերեն-1

Շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում,



մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
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հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների



ներմուծում և ուսուցում,



մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,

բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,

գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
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3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1602/Բ 13

Անգլերեն-2

շաբաթական 2 ժամ

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,



հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,



մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,



մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

2. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝
դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,

3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,
վերարտադրում և թարգմանություն,
5.

ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող
մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ,

6.

արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների
հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
327

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ

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

1604/Բ 12
շաբաթական 4 ժամ

Գերմաներեն-1
գործ.-60 ժամ
328

4 ECTS կրեդիտ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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



ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի
մասին,
3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

5. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
6. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և
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բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում:
Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները:
Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը:
Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների
կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների
գործառույթը նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը»,
«Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1604/Բ 13

Գերմաներեն-2

շաբաթական 4 ժամ

գործ.- 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,



ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,



ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
9. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
10. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
a. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի
թվի կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական
գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի
հոլովների կիրառական նշանակությունները:
b. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը:
Անցողական և անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական
կարգերը:
c. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր
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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:
d. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները»,
«Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ
զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից»,
«Համագործակցություն» և այլն:
11. 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.

1608/Բ12

Ֆրանսերեն - 1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական



հմտություններ
ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ



ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական
առանձնահատկությունները,
2. տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
3. սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

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

գ. փոխանցելի կարողություններ
7. թարգմանելու հմտություններ,
8. բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք,
 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք,
 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
 Présentations et usages
 La famille – les âges de la vie
 Le temps qui passe
 Le physique – l’apparence
 Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
i. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
j. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
k. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
l. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

1608/Բ13

Ֆրանսերեն - 2

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
2. տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային
բառաշերտերը
3. բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ
5. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
6. բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.



գործնական պարապմունք
հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք
 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Les professions – les métiers
 La technologie


La communication



L’argent- la banque



Le caractère et la personnalité

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

1803/12

Թյուրքերեն - 1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն


ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
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4 ECTS
կրեդիտ

հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
24. ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը
25. սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
26. վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ
27. թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ հմտություններ
պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական գործունեություն:

Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի (մասնավորապես՝ եզրաբանության)

առանձնահատկությունների իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
8. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
9. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
10. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
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Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

9.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:

10.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

11.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

12.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1803/Բ13

շաբաթական 4 ժամ
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Թյուրքերեն - 2

4 ECTS կրեդիտ

գործ. – 60 ժամ
ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն


խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմնախնդիրները
2. սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ հմտություններ
պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական գործունեություն:

Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի (մասնավորապես՝ եզրաբանության)

առանձնահատկությունների իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
համակարգչային հմտություններ:
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Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ,
փաստարկված և հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

9.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես

10.

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

11.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

12.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1205/Բ12/13

Չինարեն 1-2

60 գործնական պարապմունքներ

4 ժամ/շաբ.
առաջին և երկրորդ կիսամյակ
10.Դասընթացի նպատակն է՝



11.

4 կրեդիտ

ստուգարք

Ուսանողի մոտ չինարենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը:
Չինարենի գործնական տիրապետումը` առօրյա հաղորդակցման եզրերում:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

հիմնական օրինաչափությունները:
բ. գործնական կարողություններ
 կտիրապետի 150-200 հերոգլիֆի` դրանք օգտագործելով տարբեր թեմաներով

թարգմանութ- յունների ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը):
 Կկարողանա գրել համառոտ նկարագրական տեքստեր:

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:

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


Վերարտադրել չինարեն տեքստերի հիմնական գաղափարները ու
արտացոլել սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ չինարենով:



Ձևակերպել պարզ տեքստերը և ներկայացնել թարգմանություններ:



Գործնականում իրականացնել պարզ տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով համապատասխան գիտելիքներից
օգտվելու կարողություն:



Հայերենով և չինարենով ճիշտ 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

Ուսուցման միջոց հասկացությունը
Ուսուցման
նյութը

Ուսուցման
միջոցը
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Տեխնիկական
սարքը

Լսողական

Չինարենը
բանավոր ձևով

Տեսողական

Չինարենը
գրավոր խոսքի
ձևով

Համակարգիչ,
DVD և VCD
Համակարգեր

-

ԼսատեսոԲանավոր
ղական
խոսքի միջոցով
առարկաների
խոսքային իրադրությունների
նկարագրությու
ն

-

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


16. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ստուգարք
Ստուգման մեթոդը՝ գրավոր, բանավոր և լսողական հարցում, որն իրականացվում է
թեստային առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից առաջինը՝
գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր և երրորդը՝ լսողական :
17. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.




Քերականություն
Գրավոր խոսք
Բանավոր խոսք
Լսողական հմտություններ
18. Հիմնական գրականության ցանկ.
 刘珣著，《新实用汉语课本》1学生书, 北京语言大学出版社，2006年
 刘珣著，《新实用汉语课本》1练习册, 北京语言大学出版社，2006年
 姜丽萍著，《HSK标准教程》1学生书， 北京语言大学出版社，2015年
姜丽萍著，《HSK标准教程》1练习册， 北京语言大学出版社，2015年
1704/Բ02

Ռուսաց լեզու - 1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը
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4 ECTS կրեդիտ



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
1. ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
2. կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
3. մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
4. տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
5. գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
7. կրճատել/ընդլայնել տեքստը
8. պատասխանել հարցերին
9. ազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան
շարահյուսական

կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
11. տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
12. թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
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 առաչադրանք
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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. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку.
Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.:
РУДН, 2010.

1704/Բ05

Ռուսաց լեզու - 2

4 ժամ/շաբ.

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

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
1. ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
2. ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
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4.

տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը

5.

կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող
թեստային աշխատանք

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

օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները

7.

օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
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 առաչադրանք
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. Հիմնականգրականությանցանկ.
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.
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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.

2301/Բ14

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ

շաբաթական՝ 2 ժամ

գործ.-2 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է



ուսանողներին
տալ
անհրաժեշտ
գիտելիքներ
համակարգիչների,
տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին



ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ
գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:

դրանց

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
2. կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ
3. ինքնուրույն

կատարել

իր

թղթավարությունը

(կուրսային

և

ավարտական

աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների
պատրաստում և այլն)։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
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:
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3. Եզրափակիչ

ստուգումներն

անցկացվում

են

համակարգչի

միջոցով՝

հանձնարարված առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով
հնարավոր է ստուգարքը հանձնել առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի
հիման վրա։ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների
վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
2. Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու
հիմնական սկզբունքները:
3. Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
4. Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։
5. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
2. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
3. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:
0002/Բ11

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

4 ECTS

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
շաբաթական 4 ժամ

դաս. - 30, գործ. - 30

2-րս՝ գարնանային կիսամյակ

եզրափակիչ ստուգարք

կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և
դրան դիմակայելու ուղիները,

2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից

իրականացվող

միջոցառումների

մասին՝

ուղղված

բնակչության

պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի
տեսակն ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու
հիմնահարցերին,
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5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման
հնարավոր ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
10. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,

11. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և
շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4.կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում
ցուցաբերելու առաջին բուժօգնություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց,
ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի
համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը
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արտակարգ իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս.
հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական
մեթոդների ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի
համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական
աշխատանք, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և
քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ,
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017

0708/Բ06

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.՝ 30 ժամ

1-ին` գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության,
բնապահպանության,

բնական

համակարգերի

գործունեության

հիմունքների,

համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել
հիմնարար
գիտելիքներ
բնություն–հասարակություն
համակարգում
էկոլոգիայի
հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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
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6. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային
զեկույցները,
7. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,
8. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի
հաշվարկման ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
10. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ4.կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելու
առաջին բուժօգնություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման
հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի
փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն
ունեցող փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների
հիմնական դրութները և միջոցառումները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ.
2. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
3. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.
4. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան
Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ,
Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:
6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
7. Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.

1302/Բ14

Իրավունքի հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
 Սովորեցնել

հասարակական

կյանքի

տարբեր

ոլորտների

իրավական-օրենսդրական

կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

իրավունքի

հիմնական

ճյուղերի

կարևոր

հասկացությունները,

կարգավորման առարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
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իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
5. իրականացնել

իրավական

և

սեփական

իրավունքների

պաշտպանության

գործողություններ։
6. դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. ընդհանրական կարողություններ
7. ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
8. օգտվել իրավական

տեղեկատվության

տարատեսակ աղբյուրներից

(ինտերնետ

ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ),

9. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել
օրենքը և իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ

վարքագիծ,

իրավախախտում:

Կոռուպցիայի

դեմ

պայքարի

իրավական

հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական
համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք:
Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային
իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
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2. ՀՀ

քաղաքացիական,

քրեական,

ընտանեկան,

աշխատանքային,

քրեական

և

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն,

դասագիրք

9-րդ

դասարանի

համար,

Ղազինյան

Գ.,

դասարանի

համար,

Ղազինյան

Գ.,

Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն,

դասագիրք

11-րդ

Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

1007/Բ14

Տնտեսագիտության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
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,
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. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող
առավել կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
4. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր
կառուցվածքները:
6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման
խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և
հասարակական ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
2. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն,
ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության
հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական
ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:
5. www.armstat.am
6. www.gov.am
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Գործարարության հիմունքներ

2 ECTS
կրեդիտ
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շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

4-րդ` գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և
իմացություն,



ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,



տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները,
գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,
գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել
գործարարության
տեսա-մեթոդական
հենքերը,
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,

ինչպես

նաև

3. լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
2. գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության
զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
3. օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ
ուժերի

և

SWOT

վերլուծական

գործիքներից

և

կատարել

բիզնես

նախագծի

արդյունավետության
և նպատակահարմարության
գնահատում, կատարել բիզնես
գ. ընդհանրական/փոխանցելի
կարողություններ
(եթե այդպիսիք կան)
1.

հաշվարկներ,
գնահատել հնարավոր
ֆինանսավորման
աղբյուրները:
օգտվել
տեղեկատվական-վերլուծական
տարատեսակ
աղբյուրներից
(ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,

2.

իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ


ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.3. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
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
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առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.

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

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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


ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,



ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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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,
2. ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական
տեքստերը և կատարել թարգմանություններ,

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
7. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
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.
Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Քաղաքական իշխանության
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էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Հասարակության քաղաքական համակարգը։
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Քաղաքական
կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։
Քաղաքական գործընթացներ:
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: 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.
5. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ
§Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦).
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Մշակութաբանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.՝ 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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,
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4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
10. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության
պատմության և տեսության խնդիրները
Բ6. արժևորել, գնահատականներ հնչեցնել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի
պատմության և տեսության խնդիրների վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և
զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
5. Մշակութային գործընթացներ:
6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ
հասկացությունները:
7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
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հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն»
կատեգորիաների համատեքստում:
10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
17. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
4. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ.
Press, 2001.

2101/Բ14

Կրոնագիտության հիմունքներ

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
դերակատարության մասին, ծանոթացնել,



տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց
դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների,
Հայոց եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,



ծանոթանալ

ժամանակակից

ավանդական
358

և

ոչ

ավանդական

կրոնների

աշխարհայացքային
և
դավանաբանական
պաշտամունքային առանձնահատկություններին

հիմնարար

սկզբունքներին

և

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու

կրոնի

սահմանումը

և

կառուցվածքը,

տեղն

ու

դերը

հասարակության մեջ,
2. 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,
3. լուսաբանելու
Հայոց
եկեղեցու
պատմությունը,
դավանաբանական
առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
5. դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և
համեմատելու տարբեր կրոններ,
6. բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև
թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող

գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:

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

և

ինքնուրույն

քննարկումներին:
3.

ուսանողներին

հանձնարարվում

է

գրականության

ընթերցում

հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
9. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների
համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը:
Նախնադարյան հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և
միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների
սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը
ժամանակակից

աշխարհում:

Հնդկաստանի

ազգային

կրոնները,

Չինաստանի

և

Ճապոնիայի ազգային կրոնները, Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։

Բուդդայականության

առաջացումը

և

զարգացումը,

դավանաբանությունը, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և
զարգացումը:
Քրիստոնեության
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն,
ավանդական

և

դավանաբանական

ոչ
և

ավանդական

հարանվանություններ,

ծիսապաշտամունքային

Հայոց

առանձնահատկությունները:

եկեղեցու
Իսլամի

առաջացումը
և
զարգացումը,
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները,
հիմնական
ուղղությունները:
Հայաստանի
Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

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

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

3

ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները,



կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,



ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական
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հիմանահրցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման
մեխանիզմները:

5.

ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:

6.

գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման
գործում:

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

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,

8.

վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և տարածաշրջանային
պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև թվարկել և բնութագրել
դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության
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աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի
առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
3. Կրոնական էթիկա:
4. Բիոէթիկա:
5. Քաղաքական էթիկա:
6. Սիրո մետաֆիզիկա:
7. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.

2203/Բ 14

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական
գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով
սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերակելու
մակարդակները,

սոցիոլոգիայի

որպես

գիտության

կառուցվածքային

2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները,
գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի
աշխարհայացքային

և

էթիկական

առանձնահատկությունները,

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու
հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր
ու գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ
ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված
գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
6. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
7. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
8. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
9. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
10. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
11. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
12. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
13. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
14. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
15. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
16. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
17. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС,
2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под
общей редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA
BENE, 2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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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
4. հասկանալ

տրամաբանության

ճանաչողական

գործառույթների
անհրաժեշտությունը
ուսումնասիրությունների ժամանակ,

և

գիտատեսական

5. ճիշտ
կատարել
և
գնահատել
տրամաբանական գործողությունները,

հասկացությունների

6. իրականացնել

և

դատողությունների

անհրաժեշտ

մեթոդաբանական
և

հետ

գործնական

կապված

մտահանգումների

տրամաբանական վերլուծություն և գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ`
պահպանելով

կանոնավոր

մտածողության

որոշակիության,

անհակասականության, հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար
սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր
ու գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:

Բազմատրամաբանության

սկզբունքը: Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը:
Հասկացության տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ:
Հասկացության ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման
էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու
կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց
տեսակները: Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության,
անհակասականության,

հետևողականության

և

հիմնավորվածության

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

կոնոնները.

պահանջները:
պայմանական,

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.
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ստուգարք

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
1. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
5. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
7. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական
գործունեությունը հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային
առանձնահատկությունները,
8. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և
փոխազդեցության ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
10. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
11. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող 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
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Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
3 ECTS կրեդիտ
շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

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
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կոնցեպցիաները,
2. նկարագրելու

մեզ

շրջապատող

աշխարհում

կատարվող

երևույթների

օրինաչափությունները,
3. հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման
4. կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. 6. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
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:
Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Գիտական հեղափոխությունները և դրանց
դերը բնագիտության զարգացման գործում: Աշխարհի գիտական նկարագիրը: Դասական և
ժամանակակից

ֆիզիկայի

տիեզերագիտության
հիմնադրույթները:

հիմնադրույթները:

հիմնադրույթները:

Դասական

Դասական
և

և

ժամանակակից

ժամանակակից

Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության

քիմիայի

հիմնադրույթները:

Համընդհանուր նշանակության աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝
Տիեզերքի, կյանքի և մարդու ծագման վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները
բնագիտության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
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2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс
лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5.Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը,
Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ:
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Հայոց պատմություն -1

4 ECTS կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

1-ին` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած,

կենսունակ

ազգային

գիտակցություն

ունեցող

քաղաքացիների

դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
4. տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
5. կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
6. տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն
ձեռք բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
7. 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.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական
գիտելիքներ մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և
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պատմության վերաբերյալ։
Բ6 Մասնագիտական գիտելիքները կիրառել աշխատանքային տարբեր բնագավառներում և
հասարակական դիսկուրսներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: 2.
Հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
լեռնաշխարհում: 3. Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների
հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): 4. Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1
թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: 5. Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը:
Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): 6. Հայոց թագավորությունը
Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: 7. Կիլիկիայի հայկական պետությունը
(1080-1375 թթ.): 8. Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: 9. Հայ-վրացական
զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: 10. Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Հովհաննիսյան Պ․, Մինասյան Է․ և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012:
2.

Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա., Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, ԵՊՀ հրատ.,
Երևան, 1975:

3.

Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, «Զանգակ-97» հրատ.,
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 2014:

1107/Բ17

Մշակութաբանության ներածություն

7 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

60 ժամ դսխ., 30 ժամ սեմ.

1-ին` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
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քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ
մշակութաբանության առարկայի և մշակույթ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել
համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, կառուցվածքի, տիպաբանության և
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 մշակույթի հարակից հասկացությունները և ոլորտները։

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

6. թվարկել մշակույթին հարակից հասկացությունների և ոլորտների հիմնական
գործառույթները և կապը մշակույթի հետ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգերի, մշակույթի տեսության
և պատմության վերաբերյալ։
Բ1 Պարզաբանել, թվարկել մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու մեթոդները,
լուսաբանել առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
Գ4 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
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.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
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հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանությունը որպես գիտություն: Մշակույթի սահմանումները և բնորոշումները:
2. Մշակույթը որպես ոչ կենսաբանական ընդհանրացված գործունեություն և դրա արդյունք:
3. Մշակույթի Թեյլորյան սահմանումը: Մշակույթի գործառույթները. մարդաստեղծ,
Ճանաչողական, ժառանգորդման, կարգավորիչ, կոմունիկատիվ, ադապտատիվ, ինտեգրատիվ,
սոցիալիզացման, նշանային, արժեքային:
4. Մշակույթի հիմնական բնութագրերը. ուսանելի, սիմվոլիկ, համընդգրկուն, կիսովի,
ադապտատիվ, փոխկապակցված:
5. Մշակույթի կատեգորիաները. եռամաս և քառամաս բաժանումներ:
6. Մշակույթի աստիճանները. ազգային, միջազգային, ենթամշակույթներ: Ունիվերսալը,
ընդհանուրը և մասնավորը մշակույթում:
7. Էթնոցենտրիզմ, մշակութային ռելյատիվիզմ: Հանդուրժողականություն: Մշակույթը և մարդու
իրավունքները:
8. Մշակութային փոփոխությունների մեխանիզմները. դիֆուզիա,
ակկուլտուրացիա,
հայտնագործություն:
9. Մշակույթը և հարակից հասկացությունները․ մշակույթ և բնություն, մշակույթ և կրոն,
մշակույթ և քաղաքակրթություն, մշակույթ և արժեք, մշակույթ և արվեստ, մշակույթ և լեզու,
մշակույթ և ասառպել։
10.Մշակույթը և հարակից ոլորտները․ մշակույթ և տնտեսություն, մշակույթ և
քաղաքականություն, մշակույթ և սպորտ, առօրեականության մշակույթ։
11. Հայ մշակույթի ընդհանրական բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գուրևիչ Պ., Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Մելքումյան Գ., Մշակութաբանություն, Ե., 2001:
3. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004.
4. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
5. Соколов Э.В. Культурология. – М., 2010.
6. Флиер А.Я. Культурогенез. – М., 1995. Философия культуры: становление и развитие. –
СПб., 2008.
7. Rosman A., Rubel P., Weisgrau M. The Tapestry of Culture, 2009.
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Նախնադարյան հասարակության պատմություն և մշակույթ

4 ECTS
կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

1-ին` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին ներկայացնել նախնադարյան հասարակության ձևավորման,
զարգացման և քայքայման հիմնական էտապների մասին:


Երկրագնդի բնակչության ընդհանուր հնագիտա-ազգագրական հենքի վրա
բացահայտել տվյալ հասարակության զարգացման օրինաչափությունները և
քայքայման ձևերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Հնագիտա-ազգագրական տեղեկությունների հիման վրա կատարել հետազոտական
աշխատանք, լուսաբանել նախնադարյան հասարակության զարգացման առանձին
փուլերի ընդհանուր օրինաչափությունները և տեղական առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել փաստացի հնագիտական և ազգագրական նյութը,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում նախնադարի հիմնական
էտապները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Ճանաչել նախնադարյան հասարակության զարգացման հիմնական փուլերը,
5. ճանաչել և իրարից զանազանել հնամշակութային գործընթացների ընդհանրական և
լոկալ դրսևորումները,
6. ծրագրավորել նախնադարի պատմության տվյալների բազաների կիրառությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել նախնադարյան մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները
հետազոտական տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3 Ներկայացնել մշակույթի տեսության և մշակույթի պատմության հիմնախնդիրները,
ուրվագծել մշակույթի ուսումնասիրման ոլորտում միջազգային և հայ գիտական մտքի
զարգացման ընթացքը։
Գ4 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
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.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մարդու ծագումը, ունակ մարդու հանդես գալը: Օլդուվայան մշակույթը և դրա
դրսևորումները մեր տարածաշրջանում։ 2. Հնագույն հոմինինները (homo ergaster, homo erectus),
Դմանիսիի մարդը և հնագույն միգրացիաները: Homo ancestor-ի հիմնահարցը։ 3. Արխայիկ
բանական մարդը և նեանդերթալյան մարդը։ 4. Մարդկային հասարակության ծագումը.
նախահամայնք։ Լեզվի և մտածողության առաջացումը։ 5. Մարդագոյացման գործընթացի
ավարտը. ժամանակակից մարդու առաջացման միակենտրոն, երկկենտրոն և բազմակենտրոն
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տեսակետները։ 6. Համայնատոհմական կարգերի ծագումը, արտամուսնությունը և դրա
առաջացման մասին գոյություն ունեցող վարկածները։ 7. Վաղ տոհմական համայնք. սոցիալ
տնտեսական հարաբերությունները, համայնա-տոհմական կազմակերպումը, սեռատարիքային
խմբերը, ամուսնությունը և ընտանիքը։ 8. Հոգևոր մշակույթը, արվեստի առաջացման
հիմնահարցը, կրոնի վաղագույն ձևերը: 9. Արտադրող տնտեսության առաջացումը, վաղ
արտադրող տնտեսության դրսևորումները Հայաստանի տարածքում։ 10. Արտադրող
տնտեսության զարգացումը, համալիր հասարակությունները ժամանակաշրջանը։ Մասնավոր
տնտեսության առջաջացումը։ 11. Դասակարգագոյացման և պետականագոյացման փուլը,
քաղաքակրթագոյացման գործընթացների բազմազանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ալեքսեև Վ., Պերշից Ա., Նախնադարի հասարակության պատմություն, Երևան, 2012։
2. Ավետիսյան Պ., Հայկական լեռնաշխարհը XXIV-IX դդ. Պ.գ.դ. ատեն զեկուցման ձևով,
Երևան, 2014։
3. Ավետիսյան Հ., Ավետիսյան Պ., Արարատյան դաշտի մշակույթը մ.թ.ա. XI-VI դդ., Երևան,
2006։
4. Stanford C., Allen J., Anton S. Exploring Biological Anthropology, Boston, 2010․
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Գրաբար

5 ECTS
կրեդիտ

5 ժամ/շաբ.

75 ժամ գործ.

2-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


մշակութաբանության բաժնի ուսանողներին ուսուցանել հայերենի դասական
ուղղագրության և արտասանության կանոնները, գրաբարի քերականական
համակարգը, բառապաշարը, շարահյուսական ընդհանուր
առանձնահատկությունները,



ուսանողների մոտ ձևավորել պատմագրական, գեղարվեստական, հոգևոր և այլ
ժանրերի գրաբար տեքստեր ընթերցելու, հասկանալու, թարգմանելու, հին
աղբյուրներից օգտվելու և դրանք մասնագիտական առումով ըստ հարկի գործածելու
հմտություններ և գիտելիքներ,



ներկայացնել գրաբարն իբրև մեր ժողովրդի մշակութային մեծ ժառանգություն,
գրաբարով ստեղծված գրավոր արժեքները, հիմնական բնագրերը, գրաբարի և
ժամանակակից երկճյուղ հայերենի կապը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հայերենի պատմական զարգացման ընթացքին և այդ շղթայում գրաբարի
ունեցած դերին,
2. նկարագրել գրաբարով ստեղծված բնագրերը, միայն գրաբարով պահպանված
համաշխարհային գրավոր երկերը։
3. կարողանալ ճշգրիտ գրել դասական ուղղագրությամբ և ընթերցել գրաբար, միջին
հայերեն բնագրեր:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4. գրել հին ուղղագրությամբ, ընթերցել և հասկանալ գրաբար տեքստեր,
5. օգտվել գրաբարով գրված պատմագրական, վիմագրական տեքստերից,
հիշատակարանների և այլ աղբյուրների տվյալներից,
6. ծանոթ լինել և ըստ անհրաժեշտության օգտվել գրաբարի՝ իբրև արդի հայերենի
հարստացման աղբյուրի, շտեմարանից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. հասկանալ գրաբարի և հայերենի այլ լեզվավիճակների միջև եղած կապը,
8. կատարել գրաբար՝ դեռևս չքննված և չթարգմանված երկերի աշխարհաբար
թարգմանություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 Ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ հայ մշակույթի զարգացման ընթացքի և
օրինաչափությունների մասին՝ դիտարկելով հինարևելյան, անտիկ և քրիստոնեական
քաղաքակրթությունների համատեքստում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով նոր
ժամանակների և ժամանակակից հայ մշակույթի զարգացման միտումներին։
Գ3 Ընթերցել, մեկնաբանել ու թարգմանել օտար լեզուներով գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն՝ քերականական հիմնադրույթների պարզաբանմամբ,
2. Գործնական պարապմունք,
3. Դիդակտիկ նյութերի՝ ձեռագիր մատյանների և այլ աղբյուրների պատճենների մատուցում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրաբարն իբրև հայերենի փուլերից մեկը՝ համաժողովրդական լեզու, գրաբարով ստեղծված
ինքնուրույն և թարգմանական գրավոր ժառանգությունը։ 2. Գրաբարի (դասական)
ուղղագրությունը, հնչյունական համակարգը, արտասանությունը, հնչյունափոխական
կանոնները։ 3. Գրաբարի բայական համակարգը, ժամանակաձևեր, դրանց կազմության
եղանակները, իմաստները։ Գրաբարի անվանական հոլովման համակարգը, հոլովիչներ,
հոլովակերտներ, պարզ և խառն հոլովումներ: 4. Գրաբարի դերանվանական հոլովումները,
անձնական, ցուցական դերանուններ, գործածության օրինաչափությունները։ 5. Գրաբարի
անկանոն հոլովումները և անկանոն խոնարհումները։ Պակասավոր, եղանակիչ բայեր,
բաղադրյալ ժամանակաձևեր։ 6. Գրաբարի նախդիրներն ու նախադրությունները։ Գրաբարի
ածականներն ու թվականները։ 7. Համաձայնությունն ու շարադասությունը գրաբարում։
Գրաբարի շաղկապները, մակբայները, հոդերը։ 8. Միջին հայերենի հիմնական բնութագիրը և
միջին հայերենով ստեղծված գրավոր ժառանգությունը։ 9. Գրաբարի կապը արդի հայերենի
ճյուղերի հետ․ քերականական, բառապաշարային։ 10. Գրաբարի գործածությունը ուշ շրջանի
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աղբյուրներում, գրապայքար։ 11. Գրաբարի գործածության շրջանակները
ժամանակներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ղազարյան Ռ․, Ավետիսյան Հ․, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2007։
2.
3.
4.
5.

արդի

Աբրահամյան Ա, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1976։
Շարաբխանյան Պ․, Հայոց լեզվի պատմության քրեստոմատիա, Երևան, 1985։
Պողոսյան Ն․, Գրիգորյան Ս․, Գրաբարի ընթերցարան, Երևան, 2010։
5-րդ դարի հայ պատմագրական երկեր, Աստուածաշունչ։
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Հայոց պատմություն -2

3 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 5 ժամ սեմ.

2-րդ` գարնանային կիսամյակ

առանց ընթացիկ ստուգման

3 ECTS կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
2. քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3.բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
4.վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց 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
7. տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն ձեռք
բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
8. 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.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ։
Բ6 Մասնագիտական գիտելիքները կիրառել աշխատանքային տարբեր բնագավառներում և
հասարակական դիսկուրսներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: 2. Ազատագրական պայքարը
Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: 3. Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և
Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: 4. Հայ
քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին –
XX դ. սկզբին: 5. Հայոց ցեղասպանությունը: 6. Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին
Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): 7. Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): 8. Հայերի
մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: 9. Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և
պատերազմը (1991-1994 թթ.): 10. Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Պ․, Մինասյան Է․ և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Ժամկոչյան Հ․, Աբրահամյան Ա., Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, ԵՊՀ հրատ.,
Երևան, 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, «Զանգակ-97» հրատ.,Երևան, ՀՀ ԳԱԱ
պատմ. ինստ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
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Հայաստանի մշակույթը Հին Արևելքի մշակույթի
համատեքստում

5 ECTS
կրեդիտ

5 ժամ/շաբ.

60 ժամ դսխ., 15 ժամ սեմ.

2-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի հնագույն մշակույթների ձևավորման,
զարգացման ու տարածման վերաբերյալ սկսած քարի դարից մինչև մ.թ.ա. 1-ին հազ. կեսը,


ձևավորել հստակ պատկերացում հին արևելքի քաղաքակրթությունների և նրանց
մշակութային փոխառնչությունների վերաբերյալ, ցույց տալ Հայկական լեռնաշխարհում և
շրջակա տարածաշրջաններում ծնունդ առած մշակույթների տեղն ու դերը, նրանց
ակունքներն ու զարգացման միտումները,



ժամանակագրական հաջորդականությամբ ներկայացնել մշակութային դարաշրջանները
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(քարի, բրոնզի, երկաթի դար) և ցույց տալ տեխնոլոգիական զարգացման նշանակությունը
հասարակության կազմակերպման պարզագույն ձևերից սկսած մինչև պետականության
ինտիտուտի ստեղծման հարցում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հնագույն մշակույթների ուսումնասիրության աղբյուրագիտական հենքը,
ժամանակագրական և աշխարհագրական սահմանները,
2. ներկայացնել Հայկական լեռնաշխարհում ձևավորված հնագույն մշակույթները, բնորոշել
նրանց հիմնական բաղադրիչները,
3. նկարագրել ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանների, բնական միջավայրի ազդեցության
կարևորությունը հնագույն մշակույթների զանազան բաղադրիչների ձևավորման հարցում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Ճանաչել հնագիտական մշակույթների հիմնական հատկանիշները, միմյանցից զանազանել
մշակութային դարաշրջանները,
5. Ճանաչել տեխնոլոգիական զարգացումների ազդեցությունը յուրաքանչյուր մշակութային
դարաշրջանի և հասարակության զարգացման վրա,
6. Ճանաչել նշված ժամանակաշրջանի Հայաստանի առավել նշանակալից հնագիտական
հուշարձանները, տարբերակել նրանց մշակութային, շրջափուլային պատկանելությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել հնագույն մշակույթների մասին ստացած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 Ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ հայ մշակույթի զարգացման ընթացքի և
օրինաչափությունների մասին՝ դիտարկելով հինարևելյան, անտիկ և քրիստոնեական
քաղաքակրթությունների համատեքստում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ժամանակակից
գործընթացներում դրանց ազդեցությանը։
Բ2 Մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային մշակույթի պատմության և մշակութային ժառանգության
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գործնական պարապմունքներ առանձին թեմաների վերլուծության և վիճահարույց հարցերի
բանավեճերի եղանակով,
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում PowerPoint խմբագրիչով պատրաստված թեմատիկ
ներկայացումների միջոցով։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. «Հին արևելք» հասկացությունը, աղբյուրներն ու առանձնահատկությունները։ 2. Հին Արևելքի
քաղաքակրթությունները և ձևավորման նախադրյալները։ 3. Հայկական լեռնաշխարհն իբրև
հնագույն մշակույթների ձևավորման օրրան: Հայաստանի Քարի դարի և Պղնձեքարիդարի մշակույթ։
5. Հինարևելյան մշակույթների ընդհանուր բնութագիրը: Հինարևելյան մշակույթի զարգացումը,
անկումը և փոխակերպումը: 6. Հայաստանի բրոնզեդարի մշակույթները, ձևավորման
առանձնահատկությունները և հիմնական հուշարձանները: 7. Մշակութային փոխառնչությունները
հինարևելյան մշակույթների հետ: 8. Հայաստանի երկաթի դարի պարբերաշրջան, հուշարձանները,
տեսական խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Եսայան Ս. Ա., Հայաստանի հնագիտություն, Երևան, 1992:
2. Խնկիկյան Օ., Հայաստանի հնագիտությունը հին քարի դարից մինչև Վանի թագավորության
անկումը, Երևան, 2009:
3. Խանզադյան Է., Հայկական լեռնաշխարհի մշակույթը մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակում,
Երևան,1967:
4. Հին Հայաստանի ոսկին Երևան, 2007։
5. Քոսյան 1999 - Քոսյան Ա., Մերձավորարևելյան ճգնաժամը և Հայկական Լեռնաշխարհը,
Երևան, 1999, Զանգակ-97.
6. Burney Ch., From Village to Empire, Oxford, 1977․

1107/ Բ21

Բանագիտության հիմունքներ և հայ բանագիտություն

4 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

2-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

4 ECTS
Կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել բանագիտության սկզբնավորման ու զարգացման պատմությանը,
գիտակարգի հիմնական բնութագրերին,



ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ` ընդհանուր և հայ բանագիտության անցած
պատմական ուղու, բանահյուսության անվանումների, հատկանիշների, ժանրային
ամբողջական համակարգի և իրենց մասնագիտության հետ առնչվող արդի բանագիտական
գործընթացների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել «բանահյուսություն» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
«բանագիտություն» գիտակարգի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել ընդհանուր բանագիտության տեսության և պատմության համատեքստում հայ
բանագիտության տեղի և հարակից գիտությունների հետ ունեցած առնչությունները,
3. նկարագրել ժողովրդական բանահյուսության սեռերը, տարբեր ժանրերի համեմատական
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տիպաբանությունն ու միջմշակութային զուգահեռները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտել
բանագիտական
դպրոցների
մշակած
մեթոդական
բանահյուսական դրսևորումները, փոխակերպումները, դրանց պատճառները,

սկզբունքները,

5. ճանաչել և իրարից զանազանել հայ և միջազգային բանագիտության ընդհանուր պատմական և
լոկալ դրսևորումները,
6. տարանջատել մերօրյա բանահյուսական դրսևորումներն ու գործընթացները։

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

վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,

8. ստեղծագործաբար կիրառել բանահյուսական գիտելիքները` մշակույթի համապատասխան
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4 Ներկայացնել մշակույթի մասին հիմնական գիտակարգերի՝ մարդաբանության, մշակութային
մարդաբանության, մշակույթի սոցիոլոգիայի, պատմական մարդաբանության, լեզվական
մարդաբանության, վիզուալ մարդաբանության, բանագիտության նպատակները, խնդիրները և
մեթոդները։
Բ4 Տեսական և կիրառական գիտելիքի հիման վրա կատարել ժամանակակից մշակութային
գործընթացների ինքնուրույն քննություն և վերլուծություն։
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.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բանահյուսության առանձնահատկությունները՝ կոլեկտիվ-հանրային բնույթը, հորինման և
ավանդման բանավոր եղանակը, ավանդականությունը և հանպատրաստից հորինումը։
2. Բանահյուսական երկերն ըստ ձևի կամ կատարման եղանակների (բանավոր պատումային արձակ,
չափածո երգային և ասույթային ստեղծագործություններ), բանասացների տիպերն ու
սեռատարիքային խմբերը, բանահյուսության տեղն ազգային մշակույթի համակարգում։
ժողովրդագիտության սկզբնավորումը: 3. Բանահյուսության սեռերն ու տեսակները՝ վիպական,
քնարական,
դրամատիկական,
նախնական
վիպական
բանահյուսությունը,
առասպել
առասպելաբանություն, տարածաժամանակային հայեցակետերը: 4. ժանրային համակարգը,
ժողովրդական դյուցազնավեպ, հայ վիպապատմական բանահյուսություն («Վիպասանք», «Պարսից
պատերազմ», «Տարոնի պատերազմ», «Սասնա ծռեր»), ժողովրդական հեքիաթներ, առասպելի
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փոխակերպումը հեքիաթի, ավանդություններ և ավանդազրույցներ, առակ և զվարճապատում,
վիպական երգեր («Նարեկացի», «Կարոս խաչ», սուրբ Սարգիսը ժողովրդական ավանդության մեջ),
ժողովրդական երգեր (ծիսական, աշխատանքային, պանդխտության, ռազմի և զինվորի,
բանտարկյալի, օրորոցային, սիրո), ասույթաբանություն (առած, հանելուկ, երդում, օրհնանք, անեծք,
սպառնալիք, հայհոյանք, շուտասելուկ և այլն):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայրապետյան Թ., Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների ու տիպերի համացույցի
նախնական տարբերակը (ըստ Աարնե-Թոմփսոն Ութերի հեքիաթների տիպերի միջազգային
նշացանկի /Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, ավանդականը և արդիականը հայոց
մշակույթում, Երևան, 2014, էջ 375-383:
2. Հայրապետյան Թ., Արքետիպային հարակցումները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում
և վիպապատմական բանահյուսության մեջ, Երևան, 2016:
3. Հարությունյան Ս., Հայ առասպելաբանություն, Բեյրութ, 2000:
4. Հարությունյան Ս., Բանագիտական ակնարկներ, Երևան, 2010:
5. Коккьяра Дж., История фольклористики в Европе, Москва, 1960.
6. Пропп В., Исторические корни волшебной сказки, Ленинград, 1946.
7. Фрейденберг О., Поэтика сюжета и жанра, Москва, 1977.

1104/Բ22

Հայ մշակույթը անտիկ մշակույթի համատեքստում

6 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

70 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

3-րդ` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել Միջերկրածովի մ.թ.ա. I հազարամյակի – մ.թ. I հազրամյակի
սկզբի մշակույթին իր հիմնական դրսևորումներով, այս մշակույթի առնչություններին Հին
Արևելքի քաղաքակրթություններին,



ուսանողներին ծանոթացնել Միջերկրածովում ծագած անտիկ մշակույթի հիմքի վրա
առաջացած և Ատլանտյանի ափերից մինչև Հնդկաստան տարածված հելլենիստական
մշակույթի աշխարհագրական և տիպաբանական տարատեսակներին,



ուսանողներին ծանոթացնել հետուրարտական շրջանի Հայաստանի աքեմենյան,
հելլենիստական և պոստհելլենիստական մշակույթներին, դրանց ժառանգականությանը և
առանձնահատկություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել անտիկ «մշակույթ» հասկացությունը, նրա գործունեության ժամանակն ու
աշխարհագրությունը, նրա ոլորտը ներառված ժողովուրդների և ցեղերի մշակութային
ընդհանրությունները և տարբերությունները,
2. նկարագրել հին հայ և հունահռոմեական մշակույթներն իրենց հիմնական դրսևորումների մեջ,
կողմնորոշվել այն լուսաբանող տարատեսակ սկզբնաղբյուրների և դրանց
առանձնահատկությունների մեջ (գրավոր, վիմագիր, հնագիտական, առասպելաբանական,
ազգագրական, պատմագրական, մեմուարային, բարոյախոսական, քաղաքագիտական,
կրոնական),
3. ճանաչել հին հայոց մշակույթի հիմնական գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4. վերլուծել Հին Հայաստանի աքեմենյան, հելլենիստական և ուշ անտիկ մշակութային
երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու պայմանները,
5. ճանաչել և միմյանցից տարբերել Հին Աշխարհի մշակութային գործընթացի համաշխարհային և
տեղային դրսևորումները,
6. զանազանել անտիկ աշխարհի և Հին Հայաստանի մշակութային երևույթները և
գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել հին հայոց և հունահռոմեական աշխարհի մշակույթների
վերաբերյալ ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 Ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ հայ մշակույթի զարգացման ընթացքի և
օրինաչափությունների մասին՝ դիտարկելով հինարևելյան, անտիկ և քրիստոնեական
քաղաքակրթությունների համատեքստում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով նոր ժամանակների և
ժամանակակից հայ մշակույթի զարգացման միտումներին։
Բ5 Կատարել մշակութաբանական հետազոտություններ, լինել հետազոտություններ իրականցնող
թիմի անդամ։
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.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անտիկ մշակույթի հիմնական բնութագիրը: 2. Մշակույթ – բնություն կապը հին Հայաստանում,
Էգեյան աշխարհի մշակույթը և անտիկ մշակույթի հիմքերը: 3. Վաղ հայկական մշակույթի
ուսումնասիրության սկզբնաղբյուրները և դրանց առանձնահատկությունները: 4. Հոմերոսյան
դարաշրջանի և մշակույթի նկարագիրը, արխայիկ դարաշրջանի հունական մշակույթը 5. Հին
Հայաստանի
և
Վանի
թագավորության
քաղաքային
կյանքի
տարբերություններն
ու
ընդհանրությունները:
6.
Անտիկ
պոլիսը
և
նրանում
ձևավորված
կենսապահովման
հաստատությունները: 7. Հին Հայաստանի քաղաքներն ու նրանց մշակույթը, Հին Հայստանի
նյութական մշակույթի առավել տարածված դրսևորումները: 8. Հոնիական գիտությունն ու
գաղափարախոսությունը, Ժողովրդավարության տեսակները հին Հունաստանում, Սոփեստների,
Պլատոնի և Արիստոտելի ուսմունքները որպես հունական միջավայրը ձևավորող մոդելներ: 9.
Դասական Հունաստանի նյութական և հոգևոր մշակույթը. արվեստը, ճարտարապետությունը,
տեխնիկան: 10. Հունական թատրոնն ու գրականությունը: 11. Մշակութային ալիքները հին
Հայաստանում: 12. Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Արևելքը: 13. Հին հայոց տունը և ընտանիքը: 14.
Քաղաքացիական – տաճարական համայնքները Անտիկ Մերձավոր Արևելքում և Հայաստանում: 15.
Հին հայոց ռազմարվեստը: 16. Սև ծովի հյուսիսային ափերի հունական պոլիսների մշակույթը: 17.
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Թաղման ծեսը անտիկ Հայաստանում և դամբարանային կառույցների ձևերը: 18. Էտրուսկների
արվեստն ու կրոնը, կենցաղն ու ճարտարապետությունը: Թաղման մշակույթը: 19. Քաղաքը և
հասարակական կյանքը հին Հռոմում: 20.Հռոմեական պրովինցիաների մշակույթը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Առաքելյան Բ., Ակնարկներ հին Հայաստանի արվեստի պատմության (մ. թ. ա. VI դ.- մ.թ. III դ.),
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1976, 124 էջ:
2. Խաչատրյան Ժ., Արտաշատ II, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1981, 200 էջ +XXXII աղ.
3. Հակոբյան Հ.Պ., Հայաստանի բանակն ու ռազմարվեստը Երվանդունիների օրոք, Երևան,
Պրինթինֆո հրատ., 2013։
4. Հարությունյան Վ., Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Լույս պետական հրատ.,
Երևան, 1992, 632 էջ:
5. Քոչարյան Գ., Դվինը Անտիկ դարաշրջանում // ՀՊՀ, ՀԳԱ հրատ., Երևան, 1991, հ. 22, 114 էջ +
XXIX աղյուսակ:
6. Всеобщая история архитектуры, том I, под редакцией О. Халпахчьяна и др., Изд. литературы по
строительству, Москва, 1970, 512 стр.
7. Мифы народов мира, главный редактор С. Токарев, электронное издание, Москва, 2008, 1147 стр.
8. Неверов О.Я., Культура и искусство античного мира, Л., 1981.
9. Тирацян Г., Культура древней Армении, VI в до н. э.- III н.э., АН Арм. ССР Ереван, 1988, 204 стр.
10. Тревер К.В., Очерки по истории культуры древней Армении, М-Л., 1953.
11. Флиер А. Я., Культурология для культурологов, М., 2002.
12. Хачатрян Ж., Гарни V, АН Арм. ССР, Ереван, 1976, 134 стр.+XXVII.
13. Arménie Trésors de l'Arménie ancienne, Sous la direction de Jacques Santrot, Coédition musée Dobrée,
Somogy Editions d`Art, Paris, 1996, 288 p.
14. Khachatrian Z., Artaxata capitale dell’ Armenia antika (II sec. A.C. – IV D.S.) // Ai piedi dell’ Ararat,
Artaxata e l’ Armenia ellenistico – romana, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 1998, pp. 97-158.
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Հայ երաժշտական մշակույթ

5 ժամ/շաբ.

50 ժամ դսխ., 25 ժամ սեմ.

3-րդ` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 բնութագրել երաժշտական մշակույթն իբրև էթնիկ կենսակերպ և աշխարհայացք։ Որոշակի
պատկերացում ձևավորել երաժշտության ծագման և զարգացման խնդիրներին առնչվող
հնագույն պատկերացումների և մշակութային գործընթացների վերաբերյալ,


կայուն գիտելիքներ հաղորդել հայկական երաժշտական մշակույթի երեք հիմնական ճյուղերի
(ժողովրդական, ժողովրդապրոֆեսիոնալ և պրոֆեսիոնալ), հիմնական ժանրերի (ծիսական,
վիպական, աշխատանքային, պանդխտության, երգիծական երգեր, պարերգ, քաղաքային
ֆոլկլոր), ավանդական և ժամանակակից կենցաղում դրանց կիրառման ոլորտների,
նպատակների և փոխակերպումների վերաբերյալ,



ներկայացնել հայ միջնադարյան պրոֆեսիոնալ երաժշտաբանաստեղծական արվեստը։
Տարբերակել և տիպաբանել հայ ավանդական նվագարանները։ Ծանոթանալ ավանդական
մշակույթում նվագարանագործի, երաժշտի և աշուղի գործունեությանն ու հանրային
դերակատարությանը,



նախնական գիտելիքներ փոխանցել հայկական կոմպոզիտորական արվեստի ձևավորման,
զարգացման ընթացքի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Ծանոթանալ դասական
երաժշտության հիմնական ժանրերին՝ իբրև հիմք ընդունելով Կոմիտասի, Ալ․ Սպենդիարյանի,
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Տ․ Չուխաջյանի, Ռ․ Մելիքյանի, Ն․ Տիգրանյանի, Ա․ Խաչատրյանի կյանքի ընթացքը,
գործունեությունն ու առանցքային ստեղծագործությունները։ Հայկական կոմպոզիտորական
արվեստը դիտարկել համաշխարհային դասական երաժշտության համատեքստում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ և կիրառել երաժշտական արվեստում կիրառվող հիմնական հասկացություններն
ու եզրերը,
2. նկարագրել և տիպաբանել հայկական երաժշտական մշակույթի հիմնական ճյուղերը,
3. բնութագրել ժողովրդական երաժշտության ժանրերը, ավանդական նվագարանների
ընտանիքներն ու տեսակները,
4. հիմնավորել և վերլուծել ավանդական կյանքում երաժշտության, երաժշտի, աշուղի,
նվագարանագործի դերակատարությունը,
5. բնութագրել կոմպոզիտորական արվեստի առանձնահատկություններն ու դասական
երաժշտության հիմնական ժանրերը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. ունկնդրել և տարբերակել ժողովրդական և դասական երաժշտության հիմնական ժանրերը,
տիպերն ու տեսակները,
7. բնութագրել հայ միջնադարյան պրոֆեսիոնալ երաժշտաբանաստեղծական արվեստը,

8.

համեմատել ավանդական և ժամանակակից ծիսական, տոնական կյանքում երաժշտությանը և
նվագարանին վերագրվող դերակատարությունը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. դաշտային ուսումնասիրությունների հիման վրա գրանցել նյութեր ժամանակակից ծիսական,
տոնական և առօրյա կյանքում կիրառվող երաժշտական ժանրերի, պարերի և նվագարանների
վերաբերյալ, համեմատական վերլուծություններ կատարել ավանդականի հետ և հիմնավորել
դրանցից բխող եզրակացությունները։
10. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները։ Տարբերակել և գիտակցաբար
ունկնդրել երաժշտական տարբեր ուղղությունների և ժանրերի ստեղծագործություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6 Ներկայացնել երաժշտական մշակույթի տարբեր ոլորտների պատմական զարգացման ընթացքը։
Նկարագրել և վերլուծել մերօրյա երաժշտական կյանքում պահպանվող ավանդույթներն ու
նորայնությունները։
Բ6 Մասնագիտական գիտելիքները կիրառել աշխատանքային տարբեր բնագավառներում և
հասարակական դիսկուրսներում։ Բնութագրել ավանդական երաժշտության արդի
փոխակերպումները, գործառույթներն ու զարգացման միտումները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական պարապմունք,
3. Երաժշտության ունկնդրում,
4․ Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
5․ Սեմինար-քննարկումներ Կոմիտասի, Ալ․ Սպենդիարյանի, Ա․ Խաչատրյանի տունթանգարաններում, Ե․ Չարենցի անվ․ գրականության և արվեստի թանգարանում։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Երաժշտության և նվագարանի ծագման և դերի վերաբերյալ հնագույն պատկերացումները։ 2.
Հայկական երաժշտության հիմնական ճյուղերն ու ժանրերը։ 3. Ավանդական նվագարանների տիպերն
ու տեսակները։ 4. Հայկական ավանդական պարի բնութագիրն ու գործառույթները։ 5․
Ժողովրդապրոֆեսիոնալ արվեստ․ հայկական աշուղական մշակույթը, հայ միջնադարյան
պրոֆեսիոնալ երաժշտաբանաստեղծական արվեստը։ 6. Երաժշտությունն ավանդական կյանքի
բաղկացուցիչ։ 7. Կոմիտասը՝
հայ երաժշտական մշակույթի համատեքստում։ 8. Հայկական
կոմպոզիտորական արվեստ․ Տ․ Չուխաջյան, Ալ․ Սպենդիարյան, Ռ․ Մելիքյան։ 9. Երաժշտությունը
ժամանակակից կյանքում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բրուտյան Մ․, Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն, Լույս, Երևան, 1983:
2. Թահմիզյան Ն․, Քննական տեսություն հայոց հին և միջնադարյան երաժշտության պատմության
«Լրաբեր» հաս․ գիտ․, 1970, թիվ 10, 1971, թիվ 1,5,9։
3. Լևոնյան Գ․, Աշուղները և նրանց արվեստը, Երևան, 1975։
4. Ծիսական պարը հայոց մեջ․ գիտաժողովի նյութեր, խմբ․ Ժ Խաչատրյան, Երևան, 20002, «Մուղնի»
հրատ․ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ։
5. Կոմիտաս Վարդապետ, Ուսումնասիրություններ և հոդվածներ, գիրք Բ, Երևան, 2007, Սարգիս
Խաչենց, Փրինթինֆո։
6. Նավոյան Մ․, Դրվագներ հայ երաժշտության պատմության, Երևան, 2009, «Զանգակ» հրատ․:
7. Պիկիչյան Հ․, Երաժշտությունը հայոց ավանդական առտնին և տոնածիսական կյանքում, Երևան,
2012, «Ամրոց Գրուպ» հրատ․։
8. Քոչարյան Ա․, Երաժշտական գործիքները Հայաստանում․ Հարկանային և շնչական երաժշտական
գործիքները Հայաստանում, Երևան, 2008, «Ամրոց գրուպ» հրատ․։
9. Armenian Folk Arts, Culture, and Identity; Edited by L. Abrahamian and N. Sweezy. Indiana University
Press, 2001.
10. Ethnicity identity and music; Edited by Martin Stocks, Oxford 1997.
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Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի միջնադարյան
մշակույթը

5 ժամ/շաբ.
4-րդ` գարնանային կիսամյակ

50 ժամ դսխ., 25 ժամ սեմ.
առանց ընթացիկ ստուգման
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5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 մշակութաբանությամբ մասնագիտացող ուսանողներին ծանոթացնել միջնադարյան
համաշխարհային մշակույթի բնութագրերին և Եվրոպայի ու Արաբական Արևելքի մշակութը
հետազոտող գիտակարգերին, մեթոդաբանությանը,


այլ ոլորտներում մասնագիտացող ուսանողների մոտ ձևավորել միջնադարյան եվրոպական,
բյուզանդական և արաբական քաղաքակրթությունների մասին կայուն գիտելիքներ,



այլ գիտակարգերում մասնագիտացող ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել
միջնադարյան քաղաքակրթությունների դերի մասին համաշխարհային մշակույթում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կստանա համապարպակ գիտելիքներ միջնադարյան համաշխարհային մշակույթի
վերաբերյալ,

2. ձեռք կբերի գիտելիքներ միջնադարյան Եվրոպայի, Բյուզանդիայի և Արաբական Արևելքի դերի
մասին համաշխարհային քաղաքակրթության համատեքստում` ներկայացնելով
միջնադարյան մշակույթի բաղադրիչները, ծագման և զարգացման հիմնական
օրինաչափությունները,
3. տարբերակել միջնադարի տարբեր քաղաքակրթությունների և մշակույթների
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

մշակութաբանորեն վերլուծելու միջնադարյան մշակութային դրսևորումները, դրանց տալ
պատմամշակութային գնահատականներ համաշախարհային մշակութային գործընթացում
Միջին դարերում բեկումնային, հեղաշրջումային երևույթներին,

5. կատարել միջնադարում Արևելք-Արևմուտք քաղաքակրթությունների խաչամշակութային
ուսումնասիրություն և կիրառել այդ մեթոդը արդի մշակութային գործընթացների քննության
համար,
6. վերլուծել Միջին դարերում քրիստոնեական և իսլամական մշակույթների
փոխառնչություններն ու փոխազդեցությունները:

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

վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,

8. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և
պատմության վերաբերյալ։
Բ1 Պարզաբանել, թվարկել մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու մեթոդները, լուսաբանել
առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
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.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
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ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. «Միջին դարերի» եզրույթի ծագումը, մշակութային զարգացման փուլերը, բաղադրիչները և դրանց
հիմնական բնութագիրը, ուսումնասիրման աղբյուրները և մեթոդաբանությունը: 2. Համաշխարհային
կրոնները (քրիստոնեություն, իսլամ) որպես Արևելքի և Արևմուտքի քաղաքակրթությունների
գաղափարական հիմք։ 3. «Միջին դարեր» և «ավատատիրություն» հասկացուցությունների
ընդհանրացումը։ 4. Բյուզանդիայի առաջացումը`որպես հելլենիստական, հռոմեական և արևելյան
քաղաքակրթությունների ժառանգորդ: 5. Բյուզանդական կայսրության կրոնա-քաղաքական և էթնոմշակութային նկարագիրը: 6. Քրիստոնեությունն իբրև բյուզանդական քաղաքակրթության հիմք:
Վանքերի առաջացումը: 7. Հուստինիանոս Ա-ի բարեփոխումները: 8. Պատմական ավանդույթի
ձևավորումը
Բյուզանդիայում:
9.
Պատմագրություն:
Վաղ
բյուզանդական
մշակույթի
առանձնահատկությունները: 10. Քրիստոնեական պատկերագրության ձևավորումը, սրբապատկեր:
11. Բյուզանդական Ճարտարապետություն։ 12. Կրթությունը և գիտությունը Բյուզանդիայում: Գրքի
մշակույթը
Բյուզանդիայում:
13.
Բյուզանդական
քաղաքի
առանձնահատկությունները:
Կոստանդնուպոլիս։ 14. Պատկերամարտական շարժման, նպատակը, խնդիրները և դրա
հետևանքները բյուզանդական մշակույթում: 15. Բյուզանդիայի մշակութային նկարագիրը
Մակեդոնական կամ հայկական հարստության ժամանակաշրջանում: «Մակեդոնյան վերածնունդ»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բարթիկյան Հր., Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ, Եր., 2002։
2.
3.
4.
5.

Հովհաննիսյան Ն. Արաբական երկրների պատմություն, հտ. 1-4, Երևան 2007։
Ռութվեն Մ., Իսլամն աշխարհում, Երևան 2004։
Կուզմինա Մ.Տ., Մալցեվա Ն.Լ. Արտասահմանյան արվեստի պատմություն, Եր., 2003։
Ֆոր Է. Արվեստի պատմություն. Հ. 2-3 (միջնադարյան արվեստ), Եր., 2007։

6. Мец А., Мусульманский ренессанс, Москва, 1966
7. Очерки истории aрабской культуры V-XV вв., Москва 1982
8. Удальцова, З.В. Византийская культура, М., 1988
9. История Византии, тт.1-3, М. 1967.
10. Каждан А.П, Армяне в составе господствующего класса Визан- тийской империи в XI—XII
вв., Ереван, изд-во АН АрмССР, 1976,
11. Эйнхард. Жизнь Карла Великого. М.:, 2005;
12. Кардини, Ф. Истоки средневекового рыцарства. М.: 1987.
13. Ле Гофф, Ж. Рождение Европы. СПб.: 2007.
14. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и
Ренессанса. М.: 1990
15. Гуревич, А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. СПб.: Alexandria, 2009.
16. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984.
17. Гуревич, А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство,
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1990.
18. Добиаш-Рождественская, О. А. Культура западноевропейского Средневековья. М.: Наука, 1987.
19. Карсавин, Л.П. Культура Средних веков. М.: Книжная находка, 2003
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Միջնադարյան Հայաստանի մշակույթ

6 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

70 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

4-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
քննություն

8․ Դասընթացի նպատակն է պատմամշակութային, կրոնափիլիսոփայական, աղբյուրագիտական,
հնագիտական ընդարձակ հենքի վրա ուսանողներին ներկայացնել հայ միջնադարյան
քրիստոնեական մշակույթի ձևավորման և զարգացման գաղափարական, քաղաքական և
տնտեսական հիմքերը, հայ միջնադարյան հանրույթն ու ինքնությունը բնութագրող գաղափարական,
տարածական-կառուցվածքային, գործառական, արտեֆակտային համալիրները, ընդհանուրքաղաքակրթական և տարածշրջանային գործընթացերի դերակատարումն ու ազդեցությունը հայ
մշակույթի վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել հայ միջնադարյան մշակույթի ընդհանրական բնութագիրը, ներկայացնել հայ
միջնադարյան մշակույթի ժամանակային, տարածական և գործառական համալիրները,
2. ներկայացնել միջնադարի հայ մարդու ընդհանրական աշխարհընկալումը և կոնկրետ
դասային-սոցիալական ու մասնագիտական հմտությունները,
3. նկարագրել հայ միջնադարյան մշակույթի զարգացման ներքին օրինաչափությունները և
արտաքին միջավայրի ազդեցությունը, ճանաչել մերօրյա մշակութային դրևորումներում
միջնադարյան մշակույթի ավանդական դրսևորումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտել հայ քրիստոնեական լանդշաֆտի առանձնահատուկ գծերը, նրա մերօրյա
ճառանգությունը,
5. ճանաչել և իրարից տարբերել ընդհանուր-քրիստոնեական և ավանդական-հայկական
դրսևորումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կազմել հայ միջնադարյան մշակույթի կոնրետ դրսևորումների նկարագրությունը, մասնակցել
միջնադարյան մշակութային ֆենոմեններին վերաբերող քննարկումներին,
7. համեմատել հայ միջնադարյան մշակույթը մերձավորաևելյան և եվրոպական
համաժամանակյա մշակութային գրոծընթացների հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 Ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ հայ մշակույթի զարգացման ընթացքի և
օրինաչափությունների մասին՝ դիտարկելով հինարևելյան, անտիկ և քրիստոնեական
քաղաքակրթությունների համատեքստում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով նոր ժամանակների և
ժամանակակից հայ մշակույթի զարգացման միտումներին։
Բ2 Մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային մշակույթի պատմության և մշակութային ժառանգության
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցեր։
Գ1 Ձևակերպել, հիմնավորել գիտահետազոտական խնդիրներ, վարել հետազոտական գործընթաց,
հարցազրույցներ անցկացնել, հարցարաններ կազմել, դիտարկում կազմակերպել, հավաքագրած
նյութերը վերծանել և վերլուծել:
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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.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ միջնադարյան քրիստոնեական մշակույթի գաղափարական, տարածական և տնտեսական,
բաղադրիչները: 2. Հայաստանի վաղքրիստոնեական մշակույթը: 3. Հայաստանի բնակավայրային
համալիրները 4-9-րդ դարերում:
4. Տնտեսավարման մշակույթը:
Քաղաքային մշակույթը
Հայաստանում 9-13-րդ դարերում: 5. Երկրագործական մշակույթ։ Արհեստները, արհեստավորը,
առևտուրն ու առևտրականը: 6. Քրիստոնեական գաղափարաբանության կենտրոնները. վանքերը,
նրանց գիտա-կրթական, ծիսական ու բարոյա-գեղագիտական դերակատարումը: 7. Իդեալական
հայաշխարհի մասին գաղափարը և դրա դրսևորումները: 8. Մշակութային փոխառնչությունները.
քրիստոնեական աշխարհը և Հայաստանը, մահմեդական աշխարհը և Հայաստանը, քոչվորները և
Հայաստանը: 9. Հայ մշակույթը Հայաստանից դուրս:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Առաքելյան Բ., Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում 9-13-րդ դարերում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,
Երևան, հ. 1, 1958, հ. 2, 1964:
2. Ղաֆադարյան Կ. Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հ. 1, Երևան, 1952։
3. Պետրոսյան Հ., Գառնին 9-14-րդ դարերում, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, արակչություն, 1988:
4. Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, Երևան, 2002:
5. Հին Հայաստանի ոսկին, Երևան, 2007:
6. Պետրոսյան Հ. Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանությունը,
Փրինթինֆո, Երևան, 2008:
7. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
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Լեզու և մշակույթ

5 ECTS
կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

4-րդ` գարնանային կիսամյակ

առանց ընթացիկ ստուգման

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ներկայացնել լեզվի դերը հասարակության կյանքում.
հասարակական մտածողության և զարգացվածության չափման միջոց,



պարզաբանել լեզվի դերը տարբեր մշակույթների բացահայտման գործում. լեզուն իբրև
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լեզուն

իբրև

քաղաքակրթության տարածման կամ պահպանման միջոց,


համեմատական
նյութերի
հիման
վրա
բացահայտել
լեզվի
և
մշակույթի
փոխկապակցվածութան աստիճանը, բացատրել ժամանակակից աշխարհում լեզվի և
մշակույթի հիմնախնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. անվանել առարկային առնչվող ընդհանուր հասկացություններն ու ներկայացնել լեզվի և
մշակույթի արդի մարտահրավերները,
2. որոշել և բացատրել մշակութային ազդեցություններով պայմանավորված լեզվական
փոփոխությունները, ձևակերպել լեզվական փոխառությունների անհրաժեշտության խնդիրը,
3. նկարագրել պետության, հասարակության, մամուլի և անհատի դերը լեզվական մշակույթի
պահպանման և զարգացման համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ժողովրդական առածների, ասացվածքների և դարձվածքների հիման վրա քննել և վեր հանել
ազգային և միջազգային լեզվամտածողության օրինաչափություններն ու տարբերությունները,
5. տեղայնացնել լեզվական մշակույթին վերաբերող խնդիրները, տարբերակել ընդհանուր և
մասնավոր դրսևորումները,
6. տարանջատել և մեկնաբանել լեզվում մշակութային, քաղաքական և պատմական
ազդեցությունների առանձնահատկությունները:

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

կատարել տարաժամանակյա, համաժամանակյա և համեմատական ուսումնասիրություն,

8. վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ և առաջարկել լուծումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4 Ներկայացնել մշակույթի մասին հիմնական գիտակարգերի՝ մարդաբանության, մշակութային
մարդաբանության, մշակույթի սոցիոլոգիայի, պատմական մարդաբանության, լեզվական
մարդաբանության, վիզուալ մարդաբանության նպատակները, խնդիրները և մեթոդները։
Բ4 Տեսական և կիրառական գիտելիքի հիման վրա կատարել ժամանակակից մշակութային
գործընթացների ինքնուրույն քննություն և վերլուծություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում,
3. Գործնական պարապմունք,
4. Սեմինար-քննարկումներ նախապես ընտրված թեմաների շուրջ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Լեզուն որպես հասարակական երևույթ. լեզվի բնորոշումը: 2. Լեզվի մարդաբանություն։ 3. Լեզու և
մտածողություն. լեզուն որպես մտածողության նյութական ձև և մտածողության միջոց: 4. Լեզուն
որպես պատմական երևույթ. համաժամանակյա և տարաժամանակյա ընկալումներ: 5. Լեզուն որպես
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նշանային համակարգ և ստեղծագործություն: 6. Լեզու և խոսք, լեզու և մշակույթ, լեզու և
քաղաքակրթություն: 7․ Կենդանի և մեռած լեզուներ, դրանց դասակարգումը՝ ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի։ 8.
Լեզվական մշակույթի ազգային և համաշխարհային դրսևորումները: 9. Ժողովրդական
ստեղծագործությունները որպես լեզվամտածողության ձև և լեզվամշակույթ: 10. Դարձվածները՝
լեզվական մշակույթի ուսումնասիրության առարկա: 11. Փոխառությունների դերը միջլեզվական և
միջմշակութային հարաբերություններում: 12․ Լեզվի սոցիալական շերտերը։ 13․ Անվանադրումը՝
որպես լեզվամտածողություն։ 14․ Գրի մշակույթ։ 15. Ժամանակակից տեխնոլոգիաների դերն ու
ազդեցությունը լեզվի և մշակույթի վրա: 16. Այլատառ գրեր. լեզվամտածողությո՞ւն, նորաձևությո՞ւն,
թե՞ դյուրություն: 17․ Լեզու և գենդեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղայան Է. Բ., Լեզվաբանության հիմունքներ, Երևան, 1987:
2. Կնյազյան Ա․ Տ․, Լեզու և գենդեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2018։
3. Ջահուկյան Գ․, Զրույցներ հայոց լեզվի մասին, Երևան, 1992։
4. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: «Прогресс», 1984.
5. Тер-Минасова С.Г., Язык и межкультурная коммуникация, Слово, Москва, 2000.
6. J. Holmes and M. Meyerhoff (edts.), The Handbook of Language and Gender, Blackwell Publishing Ltd,
Oxford, 2003.
7. Diaz Vera J. E. (ed.), Metaphor and metonymy across time and cultures: Perspectives on the
sociohistorical linguistics of figurative language, Berlin, De Gruyter Mouton, 2014.
8. Mesthrie R., Swann J., Deumert A., Leap W. L., Introducing Sociolinguistics, Edinburgh University
Press, 2009.
9. Risager K., Language and Culture: Globar Flows and Local Complexity, Multilingual Matters LTD,
Clevedon-Buffalo-Toronto, 2006.
10. Sharifian F., Jamarani M., Language and Intercultural Communication in the New Era, New YorkLondon, Routledge, 2013.
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Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

30 ժամ դսխ., 30 ժամ սեմ.

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ ստուգում

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ձևավորել կայուն գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալական
մեթոդաբանության առանձնահատկությունների մասին:

ոլորտում

հետազոտության



ներկայացնել հետազոտության և գիտականության սկզբունքների վերաբերյալ ժամանակակից
մոտեցումներն ու չափանիշները:



ամրապնդել ձեռք բերած տեսական գիտելիքը և մեթոդները պրակտիկ աշխատանքի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել
«հետազոտություն»
և
«գիտականություն»
հասկացությունների
հիմնական
բովանդակությունը, հետազոտման մեթոդաբանության վերաբերյալ ժամանակակից մոտեցումներն ու
տեսական դրույթները.
2. նկարագրել հումանիտար և սոցիալական գիտություններում
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կիրարկվող

մեթոդաբանության

առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնել գիտական հետազոտության հետ կապված մեթոդաբանական, արժևորման, էթիկական և
այլ խնդիրները
4. Ներկայացնել գիտական տեքստի ստեղծման հիմնական սկզբունքներն ու չափանիշները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
15. կիրառել հետազոտության և գիտականության մասին յուրացրված գիտելիքները ուսանողական
գիտական գործունեության մեջ,
16. գործնականում իրականացնել գիտական տեքստի ստեղծման ձեռք բերած հմտությունները,
17. մշակել և կիրառել ուսուցողական հետազոտության պլանավորումն ու իրականացումը:։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
18. կիրառել գիտելիքներ պրակտիկայում, ձևակերպել հետազոտական խնդիրներ, կազմել գիտական
հետազոտության հայտ, պլանավորել գիտական աշխատանքն ըստ փուլերի:
19. ցուցաբերել հմտություններ տվյալների վերլուծության և տարբեր ժանրերի գիտական տեքստեր
ստեղծման ուղղությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութային մարդաբանության (սոցիալական, կրոնական, վիզուալ,
պատմական), մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ,
2. Բ6 կազմել մշակութաբանական հետազոտության ծրագիր, կատարել հանրային ու պետական կյանքի
զանազան ոլորտներում ծագած խնդիրների վերաբերյալ
մշակութաբանական վերլուծություն,
պատրաստել հրապարակային ելույթներ,
3. Գ3 ձևակերպել հետազոտության նպատակը, խնդիրները, ընտրել նյութերի հավաքման և քննության
անհարժեշտ մեթոդները.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հիմնական թեմաների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների կողմից ընտրված թեմաների շուրջ,
հիմնական գրականության և հետազոտությունների էլ. տարբերակների հանձնում ուսանողներին:
4. Գործնական աշխատանքների իրականացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գիտական հետազոտության նպատակներն ու սկզբունքները: Գիտական հետազոտության արժևորման
խնդիրը:
2. Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների ոլորտում հետազոտության մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները և էթիկական խնդիրները:
3. Գիտական հետազոտության բաղադրամասերն ու փուլերը:
4. Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների ոլորտում հետազոտության աղբյուրների և նրանց
վավերացման խնդիրները, գիտական վերլուծության սկզբունքներն ու տեսակները:
5. Գիտական տեքստի ժանրերը, ստեղծման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները:
4. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բալասանյան Ս․, Վարդանյան Ն․, ՔՀԿ հետազոտական կարողությունների
զարգացում// https://www.crrc.am/wpcontent/uploads/2019/03/Research_Skills_for_CSOs.pdf
2. Ղազարյան Ա․, Գիտական հետազոտության մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները, Երևան, 2015։
3. Рузавин Г. И., Методология научного исследования, М., 1999.
4. Russel B., Research methods in Anthropology, Qualitative and Quantitative approaches, UK, Alta
Mira Press, 2006.
5. Hamilton P., Shopes L., Building Partnerships between Oral History and Memory Studies, Oral
History and Public Memories, Pholadelphia, Temple University Press, 2008․
6. Burch E.S., The Method of Ethnographic Reconstruction, Alaska Journal of Anthropology, Vol. 8,
no. 2, 2010․
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ՀԲ Նոր ժամանակների և ժամանակակից հայ մշակույթ

5 ECTS
կրեդիտ

5 ժամ/շաբ.

50 ժամ դսխ., 25 ժամ սեմ.

5-րդ` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ներկայացնել 20-րդ դարասկզբի պատմական իրադարձությունների
արձագանքները հայ մշակույթի մեջ: Քննել ժամանակաշրջանի սոցիալ-մշակութային կյանքը,
պարզաբանել ժամանակի մշակութային ուղղությունները և զարգացման միտումները,


ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել նոր ժամանակների և ժամանակակից հայ
մշակույթի զարգացման ուղիների և առանձնահատկությունների մասին,



ուսանողի մոտ ձևավորել համընդգրկուն գիտելիքներ Արևմտյան Հայաստանի, Արևելյան
Հայաստանի, ինչպես նաև տարբեր երկրների հայ գաղթօջախների 19-20-րդ դարերի
մշակութային կյանքի զարգացումների օրինաչափությունների և հայ նորագույն մշակույթի
ձևավորման և զարգացման խնդիրների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.

ներկայացնել 19-20 -րդ դդ պատմա-քաղաքական իրավիճակը և դրա արտացոլումը մշակույթի
մեջ),

2.

նկարագրել 19-20-րդ դդ հայ մշակույթի զարգացման ուղղությունները Արևմտյան
Հայաստանում, Արևելյան Հայաստանում, ինչպես նաև տարբեր երկրների հայ
գաղթօջախներում,

3.

վերարտադրել ժամանակակից մշակութային գործընթացները և դրանց ազդեցությունը հայ
մշակույթի զարգացման և տարածման մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել նոր շրջանի հայ մշակույթի զարգացման հիմնական ուղղությունները, բնութագրել
մշակութային գործընթացները, հասկանալ մշակույթի անմիջական պատմա-քաղաքական
իրադարձությունների հետ,
5.

քննել և գնահատել 20 -րդ դարասկզբի հայ մշակույթի նոր շրջանը սկզբնավորող և նրա
զարգացման ընթացքն ապահովող հիմնական գործոնները և մեթոդները,

6. անցկացնել զուգահեռներ պատմական և մշակութային իրադարձություններ միջև, վերլուծել 20րդ դարի հայ մշակույթի հիմնական փուլերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կատարել մշակութաբանական հետազոտություններ,
8. օգտվել օտարալեզու գրականությունից, կատարել մասնագիտական տեքստերի
թարգմանություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա2 Ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ հայ մշակույթի զարգացման ընթացքի և
օրինաչափությունների
մասին՝
դիտարկելով
հինարևելյան,
անտիկ
և
քրիստոնեական
քաղաքակրթությունների համատեքստում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով նոր ժամանակների և
ժամանակակից հայ մշակույթի զարգացման միտումներին։
Բ4 Տեսական և կիրառական գիտելիքի հիման վրա կատարել ժամանակակից մշակութային
գործընթացների ինքնուրույն քննություն և վերլուծություն։
Գ3 Ընթերցել, մեկնաբանել ու թարգմանել օտար լեզուներով գրված գիտական տեքստեր:
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.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Մշակույթի պարբերացման հիմնախանդիրները, տեսական մոտեցումների քննարկում։ Մշակույթի
ընկալման առանձնահատկությունները նոր շրջանում։ Հայաստանի պատմա-քաղաքական
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իրավիճակը 19-20-րդ դարերում և դրա ազդեցությունը մշակույթի զարգացման վրա։ Նոր շրջանում
հայ մշակույթի զարգացման ուղղությունները։
2. Գաղթօջախների դերը հայ մշակույթի զարգացման մեջ (Մադրասի խմբակի մշակութային
գործունեությունը, Մխիթարեան Միաբանություն):
3. Հայ աշխարհիկ մտավորականության ձևավորումը 19-րդ դարում:
4. Գրապայքարը 19-րդ դարում: Ազգայնականության ձևավորման ընթացքը Արևմտյան և Արևելյան
Հայաստանում․
Շ․
Շահամիրյանի
«Որոգայթ
Փառացը»
և
արևմտահայության
սահմանադրությունները:
5. Դպրոցը և «Ազգային կրթության» ձևավորումը։ Հայ նոր գրականության ձևավորումը․
գրականության աշխարհիկացումը․ Հ․ Ալամդարյան, Մ․ Թաղիադյան, Խ․ Աբովյան։
6. Հայ գեղանկարչական, երաժշտական և թատերական արվեստի զարգացումը։
7. Եկեղեցու դերը 19-րդ դարի հայ ինքնության մեջ։ 20-րդ դարի հայ մշակույթի ձևավորման
հասարակական-քաղաքական պայմանները:
8. Ցեղասպանությունը, հայ մշակույթի և ինքնության ձևավորումը ցեղասպանությունից հետո:
9. Հայաստանի առաջին Հանրապետություն․ անկախացումը, պետականության ձևավորումը,
մշակույթի զարգացման նոր հունը։
10. Հայաստանի խորհրդայնացումը, «ազգային» մշակույթի խորհրդայնացումը, խորհրդահայ
մշակույթի առանձնահատկությունները։
9. Ստալինյան ռեպրեսիաները և հայ մտավորականությունը։ Ձնհալի տարիները և ազգային
զարթոնքը։
10. Խորհրդահայ մշակույթի զարգացման փուլերը, «Ձնհալը» և խորհրդային ձևաչափի
փոխակերպումները:
11. Մշակույթը «Լճացման» և «Վերակառուցման» շրջանում։
12. Հետխորհրդային հայ մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Հայ Ժող պատմ․ ակադեմիական հատորյակները (5,6,7,8):
Фицпатрик Ш., Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы,
Москва, “Российская политическая энциклопедия”, 2001 (2-е изд., 2008), 336 с.
Lehmann M., Apricot Socialism. The National Past, the Soviet Project, and the Imagining of
Community in Late Soviet Armenia, “Slavic Review”, vol. 74, N 1, 2015, pp. 9-31.
Panossian R. The Armenians from Kings and Priests to Merchants and Commissars, UK, “Columbia
University Press”, 2006, p. 492.
Poghosyan G., Development of social-political thought in Armenia: History and current state, “Journal
of Armenian Studies”, 2018, N 1, 198-231 pp.
Yurchak A., Everything was forever, Until it was no more: The Last Soviet Generation, “Princeton
University Press”, 2005
Armenian Folk Arts, Culture, and Identity; Edited by L. Abrahamian and N. Sweezy. Indiana
University Press, 2001.
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Հայ ճարտարապետական մշակույթ

5 ECTS
կրեդիտ

5 ժամ/շաբ.

55 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

5-րդ` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն
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8. Դասընթացի նպատակն է` ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ


հայկական ճարտարապետական ժառանգության պատմական զարգացման ողջ ընթացքի
(սկզբնավորումից մինչև ժամանակակից փուլ) և այդ ժամանակաշրջանների ընդհանուր
բնութագրի վերաբերյալ,



հայկական ճարտարապետության ձևագոյացման ու կերպարային համակարգի,
առանձնահատկություններն ու դիմագիծը ներկայացնող հիմնական պատմամշակութային
հուշարձանների, ոճական ուղղությունների,



ժամանակակից ճարտարապետական և քաղաքաշինական զարգացումների, ինչպես նաև հայ
և համաշխարհային ճարտարապետության ներկա մշակութային գործընթացների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Հայաստանի ճարտարապետական մշակույթի պարբերացման և
ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի ընդհանուր բնութագիրը, լանդշաֆտ-տարածական
միջավայրի կազմակերպման փոխպայմանավորվածությունը,
2. նկարագրել կարևորագույն հուշարձանների և դրանց համալիրների ծավալատարածական և
համաչափական համակարգը,
3.

վերարտադրել ճարտարապետական դպրոցների, ոճական ուղղությունների և ականավոր
ճարտարապետների կյանքը և ստեղծագործությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու
պայմանները

5. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և
լոկալ դրսևորումները,
6. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները:

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

8. ստեղծագործաբար կիրառել հայ ճարտարապետական մշակույթի մասին ստացած
գիտելիքները մշակույթի տարբեր ոլորտներում և առաջարկել հետազոտական և կիրառական
ծրագրեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6 Ներկայացնել մշակույթի առանձին ոլորտների զարգացման պատմությունը և ընթացքը։
Բ6 Մասնագիտական գիտելիքները կիրառել աշխատանքային տարբեր բնագավառներում և
հասարակական դիսկուրսներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Արտալսարանային դասախոսություն,
2. Գործնական պարապմունք,
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում։
4․Գիտական քննարկումների, սեմինարների, գիտաժողովների մասնակցություն։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
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մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Ճարտարապետություն
հասկացության
սահմանումները,
երկակի
բնույթն
ու
առանձնահատկությունները: 2. Ճարտարապետությունն ու բնությունը: Մշակութայինի և բնականի
հարաբերակցությունը:
3.
Հայկական
ճարտարապետության
պատմական
զարգացման
պարբերացումը և հիմնական փուլերի ընդհանուր բնութագիրը: 4. Հին Հայաստանի
ճարտարապետական
մշակույթը:
Անտիկ
Հայաստանի
քաղաքաշինությունն
ու
ճարտարապետությունը: 5. Վաղմիջնադարի քաղաքաշինական մշակույթը՝ Դվին, Կարին։ 6․Ազգային
ճարտարապետության տեսական հիմքերը: Հայաստանի վաղքրիստոնեական ճարտարապետաան
մշակույթն ու համաշխարհային ճարտարապետությունը: Քրիստոնեական աշխարհընկալումն ու
քրիստոնեական տաճարի խորհրդաբանությունն ու հորինվածքը: 7. Վաղմիջնադարյան
եկեղեցաշինական մշակույթը: 8․ Զարգացած միջնադարի ճարտարապետական դպրոցները՝ ԱնիՇիրակ, Լոռի-Գուգարք, Վասպուրական, Սյունիք, Արցախ, Պարսկահայք: 9. Վանքերը որպես
մշակույթի զարգացման կենտրոններ: 10․ Զարգացած միջնադարի քաղաքացիական և ինժեներական
կառույցները։ 11․Զարգացած միջնադարի հայկական ճարտարապետության հորինվածքային,
կառուցվածքային և գեղարվեստական առանձնահատկությունները։ 12․ Ուշ միջնադարյան
Հայաստանի ճարտարապետական մշակույթը: 13. Հայաստանի արդի ճարտարապետական
մշակույթն ու քաղաքաշինությունը. զարգացման հիմնական փուլերը: 14. Հայկական
ճարտարապետությունը միջազգային և խորհրդային ճարտարապետության համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Վ., Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Երևան, 1992:
2. Հայկական ճարտարապետության պատմություն, հ.1, 2, 3, 1996, 2002, 2006:
3. Զարյան Ա., Ակնարկներ Հին և միջնադարյան Հայաստանի քաղաքաշինության պատմության,
1986:
4․Հասրաթյան Մ․, Հայկական ճարտարապետության Արցախի դպրոցը, Երևան, 1992․
5․ Հասրաթյան Մ., Հայկական վաղ քրիստոնեական ճարտարապետություն,Մոսկվա, 2001։
6․ Պետրոսյան Հ․, Կիրակոսյան Լ․, Սաֆարյան Վ․, Հանդաբերդի վանքը և նրա պեղումները,
Երևան, 2009թ.:
7․ Կարապետյան Ս․, Հայաստանի պատմություն, Հ․ Դ, Մռավականք, Հայկական
ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամ, 2019։

1107/Բ34

Մշակութային մարդաբանություն

6 ժամ/շաբ.

70 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

5-րդ` աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ ստուգման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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6 ECTS
կրեդիտ



ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ մշակութային մարդաբանության առարկայի և
հետազոտության ոլորտի դասական և արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ,



այդ ձեռքբերումների տեսանկյունից ներկայացնել ժամանակակից աշխարհում և
Հայաստանում մշակութային գործընթացների քննությունը,



ուսանողի մոտ գիտելիքներ ձևավորել մշակութային մարդաբանության ոլորտում
հետազոտությունների անցկացման մեթոդաբանության և արդի գիտական խնդիրների մասին
ու ամրապնդել ոլորտը հետազոտելու ձեռք բերած հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել մշակութային մարդաբանության հիմնական հասկացությունների նկատմամբ
ժամանակակից գիտական մոտեցումները,
2. բացատրել ժամանակակից հասարակություններին, այդ թվում և հայաստանյան
հասարակությանը բնորոշ արդի մշակույթին գործընթացների և երևույթների ձևավորման
օրինաչափությունները,
3. ճանաչել ժամանակակից մշակութային և մշակութային գործընթացների
առաձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ի մի բերել պատմական և ժամանակակից սոցիալական և մշակութային գործընթացների
օրինաչափություններն ու առանձնահատկույունները,
5. գիտականորեն, մշակութային մարդաբանությանը բնորոշ մեթոդներով վերլուծել հետ մերօրյա
մշակութային և սոցիալական երևույթները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
7. ստեղծագործաբար կիրառել մշակութային մարդաբանության ոլորտում ստացած գիտելիքները
մասնագիտական տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4 Ներկայացնել մշակույթի մասին հիմնական գիտակարգերի՝ մարդաբանության, մշակութային
մարդաբանության, մշակույթի սոցիոլոգիայի, պատմական մարդաբանության, լեզվական
մարդաբանության, վիզուալ մարդաբանության, բանագիտության նպատակները, խնդիրները և
մեթոդները։
Բ1 Պարզաբանել, թվարկել մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու մեթոդները, լուսաբանել
առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
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.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից՝
1. Մշակութային մարդաբանության առարկան և խնդիրները: 2. Ուսումնասիրման մեթոդներն ու
մոտեցումները: 3. Մշակութային մարդաբանության զարգացման պատմություն, հիմնական տեսական
ուղղություններ ու դպրոցներ: 4. Էթնոս, ազգ և ազգայնականություն: Էթնիկության և ինքնության
խնդիրներ: 5. Սոցիալական կառուցվածքի մարդաբանություն։ Սոցիո-քաղաքական համակարգեր: 6.
Տնտեսական մարդաբանության խնդիրներ: 7. Տնտեսա-մշակութային ադապտացում։ 8.
Առօրեականության և կենսաապահովման մշակույթի համակարգեր: 9. Ազգակցական համակարգեր:
10. Գենդեր։ Ընտանիք և ամուսնություն: 11. Կրոնի մարդաբանության խնդիրներ: 12.
Առասպելաբանություն, ծես և տոն: 13. Լեզու և հաղորդակցություն: 14. Բժշկական մարդաբանություն:
15. Քաղաքի մարդաբանություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kottak C. Ph. Mirror for Humanity, A Concise Introduction to Cultural Anthropology, McGraw-Hill, Inc.,
2003․
2. Арутюнов С. Рыжакова С. Культурная антропология, М., 2004․
3. М. Бутовская, Антропология пола, Издательство «Век 2», 2013․
4. Клейн Л. С. История антропологических учений, Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2014.
5. Шрадер Х. Экономическая антропология, Петербургское Востоковедение, 1999.
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին տալ կայուն գիտելիք հնագիտություն առարկայի վերաբերյալ, լուսաբանել
հնագիտության ուսումնասիրության պատմությունը,


վեր հանել հնագիտական մշակույթների ծագումնաբանությանը, զարգացմանը,
փուլաբաժանմանը և ժամանակագրությանը վերաբերող հարցերը,



պատկերացում տալ Առաջավոր Ասիայի, Կովկասի և Հայաստանի հնագիտական
մշակույթների զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունների մասին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում,
2. բնորոշել հնագիտության զարգացման հիմնական միտումները,
3. ճանաչել Առաջավոր Ասիայի, Կովկասի և Հայաստանի հնագիտական մշակույթների
զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

բնորոշել, դասդասել և ժամանակագրել հնագիտական զանգվածային նյութը,

5.

այցելել հնագիտական հուշարձաններ և թանգարաններ,

6.

տիպաբանել պեղածո նյութը՝ ըստ Հայաստանյան օրինակների:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

բնորոշել հնագույն հասարակությունների զարգացման ընդհանուր գծերը,

8. դիտարկել Հայաստանի և Անդրկովկասի մշակույթները ընդհանուր մերձավորարևելյան
զարգացումների համատեքստում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2 Ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ հայ մշակույթի զարգացման ընթացքի և
օրինաչափությունների մասին՝ դիտարկելով հինարևելյան, անտիկ և քրիստոնեական
քաղաքակրթությունների համատեքստում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով նոր ժամանակների և
ժամանակակից հայ մշակույթի զարգացման միտումներին։
Բ5 Կատարել մշակութաբանական հետազոտություններ, լինել հետազոտություններ իրականցնող
թիմի անդամ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. աշխատանք պեղածո նյութերի հետ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն. հնագիտություն առարկան:
2. Հնագիտական գիտելիքի զարգացման
պատմությունը:
Հնագիտական հուշարձանների տեսակները: Հնագիտական հետազոտության
մեթոդները: 3. Նեոլիթյան բնակավայրերը և թաղման ծեսը: Էնեոլիթյան բնակավայրերը և թաղման
ծեսը:
4. Վաղբրոնզեդարյան բնակավայրերը և դամբարանադաշտերը: 5. Միջինբրոնզեդարյան
բնակավայրերը և դամբարանադաշտերը:
6. Ուշբրոնզեդարյան բնակավայրերը և
դամբարանադաշտերը:
7. Վաղերկաթեդարյան բնակավայրերը և դամբարանադաշտերը:
Միջիներկաթեդարյան բնակավայրերը և դամբարանադաշտերը: Ուշերկաթեդարյան բնակավայրերը
և դամբարանադաշտերը: 8. Անտիկ բնակավայրերը և դամբարանադաշտերը: 9. Միջնադարյան
բնակավայրերը
և
դամբարանադաշտերը:
10.
Կովկասյան
հնագիտության
առանձնահատկությունները: 11.Առաջավորասիական հնագիտության առանձնահատկությունները:
12.
Եվրոպական
հնագիտության
առանձնահատկությունները:
13.
Մշակութային
հարաբերությունների դինամիկան հնագույն հասարակություններում:
14. Հնագիտությունը և
արդիականությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խնկիկյան Օ.Ա., Հայաստանի հնագիտություն, Երևան, 2009:
2. Мартынов А.И., Шер Я.Е., Методы археологического исследования, Москва, 1989.
3. Янин В.Л., Археология, Москва, 2006.
4. Johnson M., Archaeological Theory: An Introduction, Oxford, 2010.
5. Renfrew C., Bahn P. G., Archaeology: Theories, Methods, and Practice, London, 1991.
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել աշխարհի ժողովուրդների էթնոլեզվադավանական համառոտ բնութագիրը,


ուսուցանել համեմատական վերլուծության հմտություններ՝ աշխարհի ժողովուրդների
մշակույթների բնութագրման օրինակով՝ ըստ մշակույթի արտադրական, կենսապահովման,
սոցիոնորմատիվ և հումանիտար ենթահամալիրների, էթնիկ մշակույթ - էթնոսի մշակույթ
հարաբերակցության համատեքստում,



ուսանողների մեջ պատկերացում ձևավորել ժողովուրդների մշակութային համալիրներում
կրոնի դերի, մշակույթի տարբեր բնագառների վրա կրոնի ազդեցության վերաբերյալ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել էթնոս, էթնիկ խումբ, ազգային փոքրամասնություն հասկացությունները, ճանաչել
էթնոսի հատկանիշները,
2. նկարագրել
էթնոմշակութային
փոխառությունները,

մերձեցման

գործընթացներով

պայմանավորված

3. նկարագրել
ժողովուրդների
մշակութային
ընդհանրություններն
ու
առանձնահատկությունները՝ պայմանավորված էթնիկ տարածքի բնաշխարհագրական և
բնակլիմայական պայմաններով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել էթնոսի ներքին կառուցվածքի մասին գիտելիքները՝ էթնոսի առանձին հատվածների
մշակույթն ուսումնասիրելիս,
5. համեմատական ուսումնասիրություն կատարել այսօր գոյություն ունեցող ցեղերի և էթնոսի
պատմական մյուս տիպերի մշակույթների միջև,
6. վերլուծել ժամանակակից աշխարհում ընթացող էթնոմշակութային գործընթացները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արժևորել աշխարհի էթնոմշակութային խայտաբղետությունը, օժանդակել էթնիկ
հատկանիշների առավելագույնս պահպանմանը,
8. քննադատել նացիոնալիզմի, շովինիզմի և նմանատիպ երևույթների ցանկացած դրսևորում՝
արդի աշխարհում միջէթնիկ ներդաշնակ հարաբերությունների հաստատման անկեղծ
ձգտումով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և
պատմության վերաբերյալ։
Բ1 Պարզաբանել, թվարկել մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու մեթոդները, լուսաբանել
առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն(կիրառվում են քարտեզներ, սլայդներ՝ power point presentation) և քննարկում,
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2. գործնական պարապմունք,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում և մշակում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ազգագրության տեղը գիտությունների համակարգում։ 2. Ազգագրության ուսումնասիրության
հիմնական օբյեկտը, ժողովրդի հատկանիշները. էթնիկ տարածք, լեզու, մշակույթ, հոգեկերտվածք,
էթնիկ ինքնագիտակցություն և այլն։ 3. Մշակույթը՝ ազգագրության ուսումնասիրության հիմնական
առարկա: 4. Ազգագրական հետազոտությունների հիմնական մեթոդներն ու սկզբունքները: 5.
Աշխարհի ժողովուրդների դասակարգման հիմնական սկզբունքները: Աշխարհի բնակչության
էթնոլեզվական հակիրճ բնութագիրը: 6. Աշխարհի բնակչության դավանական հակիրճ բնութագիրը:
7. Աշխարհի բնակչության
մարդաբանական հակիրճ բնութագիրը: 8. Էթնիկ հանրության
պատմական տիպերը (ցեղ/ցեղակցություն, ժողովուրդ, ազգ): 9. Աշխարհի ժողովուրդներն ըստ
պատմազգագրական շրջանացման: 10. Աշխարհի ժողովուրդներն ըստ տնտեսամշակութային
տիպաբանության:Մշակույթի կառուցվածքաբանության հիմնական մոդելները: 11. Արտադրական,
կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթ: 12. Ավանդույթը և նորույթը
մշակույթում: 13. Մշակույթի լեզուն և լեզվի մշակույթը: 14. Գյուղական մշակույթ և քաղաքային
մշակույթ
հասկացությունների
հարաբերակցությունը:
Մշակույթի
կառուցվածքն
ըստ
սեռատարիքային և սոցիալ-մասնագիտական կտրվածքի: 15. Էթնիկ գործընթացներն արդի
աշխարհում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Հ. Թ., Աշխարհի բնակչության էթնոլեզվադավանական հակիրճ բնութագիրը,
Պատմություն և մշակույթ, Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու),
Երևան, 2016, էջ 398-424:
2. Арзуманян С.В., Горбунова Е.Э., Религиозная культура мира, М., 2009
3. Арутюнов С.А., Силуэты этничности на цивилизационном фоне, М., 2012․
4.

Арутюнов С.А., Рыжакова С.И., Культурная антропология, М., 2004.

5. Евстигнеев Ю.А., Введение в этнологию: Всем интересующимся наукой о народах. – 2-е изд.,
доп. – СПб., 2015.

1107/Բ37

Մշակութային քաղաքականություն

6 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

70 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

6-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութային քաղաքականության հիմնական
սահմանումների, հիմնաձևերի, գործիքների և մոդելների մասին,
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ուսանողի մոտ ձևավորել հմտություններ և կարողություններ կուտակած տեսական և
կիրառական գիտելիքների հիման վրա հասկանալու և վերլուծելու Հայաստանի մշակութային
քաղաքականության պատմությունը, մշակութային քաղաքականության ընթացիկ
գործընթացները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել մշակութային քաղաքականության և մշակույթի կառավարման պատմության և
տեսության առանցքային դրույթները,
2. նկարագրել մշակութային քաղաքականության և մշակույթի կառավարման տիպերն ու
տեսակները և գործունեության հիմնական ոլորտները,
3. ներկայացնել մշակութային քաղաքականության և մշակույթի կառավարման սոցիալմշակութային բազմաշերտ գործառույթները և դերակատարությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տիպաբանել մշակութային քաղաքականության մոդելները, գործիքները և հիմնաձևերը,
5. վերլուծել մշակութային քաղաքականության գործիքային տեսությունը և հայաստանյան
իրականությունը,
6. տարանջատել մշակութային քաղաքականության հիմնաձևերը և վերլուծել դրանց
հայաստանյան դրսևորումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կազմել մշակութային քաղաքականության ռազմավարական ծրագրեր,
8. հասկանալ մշակույթի ոլորտի հիմնախնդիրները և կատարել մշակութաբանական
վերլուծություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5 Վերլուծել քաղաքականության ու մշակույթի փոխկապակցվածության և դրսևորումների,
մշակութային քաղաքականության և մշակութային ժառանգության հիմնական սահմանումների,
դրսևորումների, ասպարեզի միջազգային և հայաստանյան փորձի վերաբերյալ առկա գիտական
քննությունները։
Բ3 Գնահատել և վերլուծել քաղաքականության և մշակույթի փոխազդեցությունները, հայ
մշակութային ժառանգության դրսևորումները, մշակութային քաղաքականության համատեքստում
առաջարկել մշակութային ժառանգության դրսևորումներին առնչվող խնդիրների լուծումներ։
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.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
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հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Մշակութային

քաղաքականության

սահմանումները.

նպատակային,

ինստիտուցիոնալ և

ռեսուրսային մոտեցումներ:
2. Մշակույթի իրավունքը, մշակութային դեմոկրատիա vs մշակույթի դեմոկրատացում, մշակութային
քաղաքականության նոր ուղղությունների ձևավորումը, գործիքային տեսության էությունը:
3. Մշակութային քաղաքականության հիմնաձևերը. պահպանություն, արարում, տարածում,
ուսուցում, կրթություն, հետազոտում, անիմացիա։
4. Մշակութային քաղաքականության հիմնական բնագավառները և անիմատորները:
5.

Մշակութային

քաղաքականության

գործիքները.

դրամաշնորհներ,

աշխատատեղեր,

օրենսդրություն:
6.

Մշակութային

քաղաքականության

հիմնական

մոդելների

բնութագիրը:

Մշակութային

քաղաքականության մոդելավորման չափորոշիչները։
7.Մշակութային
երկրներում։

քաղաքականությունը

ԽՍՀՄ-ում,

ԱՄՆ-ում,

Ֆրանսիայում,

սկանդինավյան

8.
Մշակութային
քաղաքականությունը
հետխորհրդային
երկրներում։
Մշակութային
քաղաքականության սովետական մոդելի վերակազմության օրինակների քննարկում։
9.

Մշակութային

քաղաքականությունը

Հայաստանի

երրորդ

հանրապետությունում,

զարգացումները, հնարավոր փուլաբաժանումները: Հայաստանի մշակութային քաղաքականության
կառուցվածքային և բովանդակային փոխակերպումների բնույթը և հիմնական գործոնները
(հեղափոխություն, համավարակ, պատերազմ)
10. Ճգնաժամային մշակութային քաղաքականություն, տեսական մոտեցումների քննարկում,
պրակտիկ գործողությունների կազմում։
11. Գլոբալ, լոկալ և ռեգիոնալ մշակութային քաղաքականություններ: Միջազգային մշակութային
կազմակերպությունները և դրանց ազդեցությունը մշակութային քաղաքականության նոր մոդելների
առաջացման վրա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Востряков Л., Государственная культурная политика: от патерналистской к партнерской
модели?, “Управленческое консультирование”, 2011, N 4․
2. Востряков Л., Культурная политика: понятия, модели, изд. “СЗИ РАХНиГС”, 2011․
3. Куренной В., “Советское” как предмет исследовательского интереса, СССР. Жизнь после
смерти, под ред.։ И. В. Глущенко, Б. Ю. Кагарлицкого, В. А. Куренного, М., изд. “Высшей
школы экономики” , 2013, с. 296–297.
4. Матарассо Ф., Лэндри Ч., Как удержатьравновесие? Двадцать одна стратегическая дилемма
культурной политики, Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры, М., изд.
“Либерея” , 2002, с. 126-140.
5. Моль А., Социодинамика Культуры, М., изд. ЛКИ, 2008․
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6. Паперный В., Культура Два, Москва, “Новое литературное обозрение”, 2016.
7. Bennett T․, Introduction: cultural capital and cultural policy, “Cultural Trends”, 2010, 13(2)․
8. Toby M․ and George Y․ Cultural policy, London, 2002.
9. Adams D. and Goldbard A. Basic concepts:
http://www.wwcd.org/policy/concepts.html

1107/Բ38

Modes

and

means

Թանգարանագիտություն

of

cultutal

policy//

4 ECTS
կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

6-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին համակողմանի գիտելիքներ հաղորդել թանգարանային հավաքածուների
ձևավորման, թանգարանների ստեղծման և զարգացման պատմության վերաբերյալ։ Ծանոթացնել
թանգարանների տիպերին և տեսակներին,
 կայուն գիտելիքներ փոխանցել թանգարանային հավաքածուների հաշվառման,
անձնագրավորման, գիտական ուսումնասիրման և պահպանության հիմնական սկզբունքների
վերաբերյալ,
 ընդհանուր կարողություններ ձևավորել թանգարանային հավաքածուների հանրահռչակման,
գիտական ցուցադրության կազմակերպման սկզբունքների և թանգարանագետի
մասնագիտական առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Որոշակի գիտելիքներ հաղորդել
թանգարանի սոցիալական գործառույթների, այցելուների հետ աշխատանքի կազմակերպման
ժամանակակից եղանակների ու մեթոդների վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել թանգարանագիտության ոլորտում շրջանառվող հիմնական հասկացություններն
ու եզրերը, տարբերակել թանգարանների տիպերն ու տեսակները, գործունեության
հիմնական ոլորտներն ու առանձնահատկությունները,
2. բնութագրել այցելուների տարբեր խմբերի համար կազմակերպվող էքսկուրսիաներն ու
կրթական ծրագրերը, ինքնուրույն օգտվել թանգարաներում ներկայացվող տեղեկատվական
նյութերից և վերլուծել դրանք,
3. կծանոթանա մշակութային քաղաքականության ոլորտում թանգարանների դերին,
առանձնահատկություններին ու գործառույթներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակել, ցուցակագրել, հաշվառել, ըստ ֆոնդերի դասդասել թանգարանային
հավաքածուները,
5. անձնագրավորել թանգարանային առարկաները,
6. համեմատել և վերլուծել նույն տիպին պատկանող թանգարանների ցուցադրությունները և
էքսկուրսիաները:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. անհատական ուսումնասիրությունների հիման վրա զեկույց կազմել՝ համեմատելով
հասարակության տարբեր խմբերի համար իրականացվող թանգարանային տարբեր
նախագծերը, դրանից բխող եզրահանգումներ ու առաջարկներ ներկայացնել։
8. կամավորական աշխատանք իրականացնել տարբեր թանգարաններում, Մասնակցել ոլորտի
բարեփոխումներին ուղղված գիտագործնական ծրագրերի աշխատանքներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա5 Կայուն գիտելիքներ ձևավորել թանգարանային մշակույթի պատմական զարգացման
ընթացքի, առանցքային գործառույթների, թանգարանների տիպերի և տեսակների,
գործունեության եղանակների և մեխանիզմների վերաբերյալ: Ընդհանուր կարողություններ
ձևավորել գիտական ցուցադրության կազմակերպման սկզբունքների և թանգարանագետի
մասնագիտության առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Բնութագրել և վերլուծել
մշակութային ժառանգության հավաքման, պահպանման, հետազոտման և հանրահռչակման
հիմնախնդիրները՝ մշակութային քաղաքականության համատեքստում։ Ծանոթանալ
մշակութային քաղաքականության ոլորտում թանգարանների դերին,
առանձնահատկություններին ու գործառույթներին:
Բ3 Բնութագրել այցելուների տարբեր խմբերի համար կազմակերպվող էքսկուրսիաներն ու
կրթական ծրագրերը։ Ինքնուրույն օգտվել թանգարաներում ներկայացվող տեղեկատվական
նյութերից և վերլուծել։ Տիպաբանել, նկարագրել ու անձնագրավորել թանգարանային առարկաները։
Գ4 Համեմատել և վերլուծել թանգարանների դերակատարությունը, առանձնահատկություններն ու
գործառույթները՝ մշակութային քաղաքականության, մշակութային ժառանգության պահպանության
ու հասարակության զարգացման համատեքստում: Նորովի ընկալել թանգարանային մշակույթն իր
արդի դրսևորումների բազմաշերտությամբ: Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
4․ Սեմինար-քննարկումներ ՀՀ-ի թանգարաններում
5․ Վիրտուալ այցեր աշխարհի տարբեր թանգարաններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թանգարանային հավաքածուների ձևավորման, թանգարանների ստեղծման ու զարգացման
պատմությունը։ 2. Թանգարանագիտության ոլորտում կիրառվող հիմնական հասկացություններն ու
եզրերը։ 3. Թանգարանի առաքելությունը, տիպերն ու տեսակները։ 4. Թանգարանային
հավաքածուների գրանցման, հաշվառման, պահպանության և հանրահռչակման ուղղությամբ
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տարվող աշխատանքները։ 5. Թանգարանային ցուցադրության կազմակերպման մեթոդներն ու
եղանակները։ 6. Այցելուների տարբեր խմբերի համար իրականացվող նախագծերը։ 7. Թանգարանի
սոցիալական գործառույթները։ 8. Հայաստանում թանգարանային մշակույթի զարգացման
խնդիրներն ու հեռանկարները: 9. Թանգարանը՝ մշակութային քաղաքականության ձևավորման
համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.Գևորգյան Լ․, Գրիգորյան Ա․, Էքսկուրսավարության հիմունքներ, Երևան, 2015։
2.Պիկիչյան Հ., Հարոյան Մ., Գրիգորյան Ա., Թանգարանային մենեջմենթ և մարքեթինգ, Էդիտ
Պրինտ, Երևան, 2007:
3. Պողոսյան Դ․, Թանգարանագիտության տեսություն և
թանգարանագիտական միտքը
Հայաստանում, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, խմբ․՝ Հ․Պիկիչյան, Ա․Մուրադյան, Եր․, 2020։
4. Поляков Т.П. ,Как делать музей? – М., 1997.

5. Основы музееведения, îтв. ред. Шулепова Э. А., М., 2005, ACADEMIA XXI.
6. Museum Basic. The International Handbook. By Timothy Ambrose, Crispin Paine, 3rd Edition, e
Book Published 14 June 2012, Pub. Location London, Imprint Routledge I
https://doi.org/10.4324/9780203121825
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Եվրոպայի մշակույթը Վերածննդի և նոր ժամանակներում

6 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

70 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

6-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ Վերածննդի և Նոր դարի Եվրոպայի մշակույթի
պատմություն առարկայի և հետազոտության ոլորտի դասական և արդի հիմնախնդիրների
վերաբերյալ,



վերածննդի և Նոր դարի եվրոպական մշակույթի հիման վրա մշակույթի պատմության և
պատմական մարդաբանոության ժամանակակից մոտեցումները,



ուսանողի մոտ գիտելիքներ ձևավորել մշակույթի պատմության և պատմական
մարդաբանության ոլորտներում հետազոտությունների անցկացման մեթոդաբանության և
արդի գիտական խնդիրների մասին ու ամրապնդել ոլորտը հետազոտելու ձեռք բերած
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Վերածննդի և Նոր Դարի եվրոպական մշակույթի հիմնական
հասկացություններին վերաբերող ժամանակակից գիտական մոտեցումները,
2. բացատրել Վերածննդին և Նոր դարին եվրոպական մշակույթին բնորոշ գործընթացների և
երևույթների ձևավորման օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
407

3. ի մի բերել Վերածննդի և Նոր Դարի եվրոպական մշակույթի գործընթացների
օրինաչափություններն ու առանձնահատկույունները,
4. գիտականորեն, մշակույթի պատմությանը և պատմական մարդաբանությանը բնորոշ
մեթոդներով վերլուծել Վերածննդի և Նոր Դարի եվրոպական մշակույթը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
6. տեղծագործաբար կիրառել մշակութային մարդաբանության ոլորտում ստացած գիտելիքները
մասնագիտական տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և
պատմության վերաբերյալ։
Բ1 Պարզաբանել, թվարկել մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու մեթոդները, լուսաբանել
առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
Գ4 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
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.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից՝
1. Վերածննդի մշակութային պարադիգման: Վերածննդի պատմա-մշակութային փուլերը: 2.
Վերածննդին բնորոշ նշանային և բարոյա-գեղագիտական համակարգերը: Ռեֆորմացիան որպես
պատմա-մշակութային երևույթ: 3. Բողոքականության մոդելավորող դերը եվրոպական նոր
մտածելակերպում և կենսաոճում: 4. Վերածննդի դարաշրջանի ժողովրդական և առօրյա
մշակույթները: 5. Նոր դարաշրջանի /մոդեռնականության/ մշակութային պարադիգման: Նոր
մտածելակերպի առաջացումը: 6. Գաղութացման մշակութային հետևանքները Եվրոպայի
մշակութային
համակարգում:
7.
Բարոկկոյի
դարաշրջանի
մշակութային
առանձնահատկությունները: 17-18 դդ. գյուղական և քաղաքային մշակույթը: 8. Ֆրանսիական
հեղափոխությունը որպես մշակութային երևույթ: 9. Եվրոպական ազգերի և ազգայնականության
ծնունդը:
Ռոմանտիզմի դարաշրջանի մշակութային զարգացումները: 10. Պատմական
հիշողությունը և մշակութային ժառանգության խնդիրը: 18-19 դդ. սոցիալական և առօրյա մշակույթի
մոդելները: 11. 18-19 դդ.-ի հիմնական գաղափարաբանական, քաղաքական և սոցիալական
հոսանքները, շարժումներն ու կազմակերպությունները մշակութային ենթատեքստում: 12. Նոր
եվրոպական
մտածելակերպի
դրսևորումները
արվեստի,
գիտության,
կրթության
և
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մանկավարժության մեջ: 13. 19 դ. Մշակութային միտումները` քաղաքային զարգացումը, տեխնիկայի
և տեխնոլոգիաների առաջընթացը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սարգսյան Ա., Նոր ժամանակի մշակույթը Եվրոպայում, Երևան, 2004։
2. Ֆուկո Մ., Հսկել և պատժել. բանտի ծնունդը, Երևան, 2003։
3. Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения, Екатеринбург, У-Фактория, 2006.
4. Дмитриева Н. Краткая история искусств, М., 2004
5. Жестаз Б. Ренессанс от Брунеллески до Палладио, М., Астрель, 2003․
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Մշակութային գործընթացները ժամանակակից

4 ECTS

Թուրքիայում և Իրանում

կրեդիտ

3 ժամ/շաբ.

30 ժամ դսխ., 15 ժամ սեմ.

6-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ Հայաստանի հարակից
երկրներում՝ Թուրքիայում և Իրանում տեղի ունեցող մշակութային գործընթացների, դրանց
ձևավորման հիմքում ընկած քաղաքական-գաղափարախոսական հանգամանքների, ինչպես նաև
մշակութային գործոնների հիմնական փոփոխությունների, որոնք ուղղակիորեն ազդում են
վերոհիշյալ երկրների քաղաքական կյանքի վրա, ինչը իր հերթին կարող է անուղակիորեն ազդել ՀՀի վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել Հայաստանի հարակից երկրներում տեղի ունեցող մշակութային
գործընթացների զարգացման ցիկլը, համեմատել երկու մշակութային տիրույթների
բնութագրական գործոնները,
2. ճանաչել հարևան երկրների ժամանակակից մշակութային գործընթացները,
3. վեր հանել առկա խնդիրներն այդ երկրներում, որոնք կարող են խոչընդոտող կամ
խթանիչ լինել Հայաստանի համար:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. կատարել հարակից երկրների մշակութային քաղաքականության առանձին
դրսևորումների վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներ,
5. վերլուծել երկու հարևան երկրներում առկա մշակութային խնդիրները և կարողանալ
տարանջատել դրանք իրարից,
6. քննել Հայաստանի հարակից երկրներում իրականացող մշակութային
գործընթացների հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ-ի վրա:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

վերլուծել փաստերը և հանգել եզրակացություններրի։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և
պատմության վերաբերյալ։
Բ5 Կատարել մշակութաբանական հետազոտություններ, լինել հետազոտություններ իրականցնող
թիմի անդամ։
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.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.
5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քեմալ Աթաթյուրքի իրականացրած բարեփոխումների տիպաբանությունը: 2. Իսլամը և
աշխարհիկացման գործընթացը Թուրքիայում. հիմնական փուլերը (1920-90 թթ.): 3. Կնոջ դերը
Թուրքիայի մշակութային արդիականացման գործում:
Կրոնական գլխաշորը թուրքական
մշակութային ընկալումներում: 4. Աշխարհիկության և իսլամականության հակամարտության
արտահայտչաձևերը 1980-90-ական թթ.: Արդարություն և զարգացում» կուսակցության
կառավարման
տարիների
մշակութային-արժեհամակարգային
փոխակերպումների
առանձնահատկությունները: 5. Աթաթյուրքի իրականացրած բարեփոխումների ազդեցությունը
Իրանի և տարածաշրջանի երկրների վրա: 6. Ռեզա շահի ֆենոմենը: Սպիտակ հեղափոխությունը
Իրանում և դրա մշակությանի ազդեցությունը ժողովրդի վրա: 7. Այաթոլա Խոմեյնիի մշակությանի
նորամուծությունը Իրանում: 8. Իրանի Իսլամական հանրապետության ստեղծումը, մշակութային ու
արժեքային նշանակությունը: 9. Իրանի Իսլամական հեղափոխության մշակույթի արտահանման
ծրագիրը: Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը և կնոջ դերի մշակութային վերաարժևորումը: 10.
Մոհամմադ Խաթամիի ”Քաղաքակրթությունների երկխոսություն” տեսությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տեր-Մաթևոսյան Վ., Իսլամը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական կյանքում, Սեղմագիր,
Երևան, 2008:
2. Շաքարյան Ա., Արարատից այն կողմ, Երևան, 2011:
3. Kaplan S. The Pedagogical State: Education and the Politics of National Culture in Post-1980 Turkey,
Stanford University Press, 2006.
4. Բայբուրդյան Վ., Իրանի պատմություն, Երևան, 2005:

5. Esposito John L., The Islamic Threat Myth or Reality?, N.Y., 1995.
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1107/Բ41

Մշակութային գործընթացները Վրաստանում և

4 ECTS կրեդիտ

Ադրբեջանում
3 ժամ/շաբ.

30 ժամ դսխ., 15 ժամ սեմ.

6-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ձևավորել գիտելիքներ Վրաստանի, Ադրբեջանի մշակույթների, դրանց ձևավորման
ակունքների, պատմական դինամիկայի, այդ արեալներում կազմավորված ավանդական
մշակութային համալիրների վերաբերյալ,



լուսաբանել մշակութային արդիականցման ու փոխակերպումների գործընթացները
ժամանակակից Վրաստանի ու Ադրբեջանի տարածքներում,



ներկայացնել Վրաստանի ու Ադրբեջանի ժամանակակից մշակութային գործընթացները և
դրանց ձևավորման հիմքում ընկած քաղաքական-գաղափարախոսական նախադրյալները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Վրաստանի ու Ադրբեջանի ժամանակակից մշակութային գործընթացները,
2.

նկարագրել այդ գործընթացների պատմական ակունքները, դինամիկան ու
փոխակերպումները,

3. քննարկել Վրաստանի ու Ադրբեջանի մշակութային գործընթացների էթնիկ, քաղաքական
փոխազդեցությունները:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել Հայաստանի հարակից այդ երկրներում տեղի ունեցող մշակութային
գործընթացների դինամիկան` պատմական ու ժամանակակց առումներով,
5. քննարկել ավանդական մշակույթների փոխակերպման և արդիականացաման
գործընթացների առանձնահատկությունները,
6. մեկնաբանել մշակութիային ու քաղաքական գործընթացների փոխառնչությունները
Վրաստանում և Ադրբեջանում:

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. օգտագործել տեղեկատվական և վերլուծական աղբյուրներ, կատարել վերլուծություններ և
փորձագիտական խորհրդատվություն,
8. կուտակած հմտությունները և իմացությունը կիրառել հետազոտական, վարչական և
հանրային աշխատանքային ոլորտներում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ4 Տեսական և կիրառական գիտելիքի հիման վրա կատարել ժամանակակից մշակութային
գործընթացների ինքնուրույն քննություն և վերլուծություն։
Ա3 Ներկայացնել մշակույթի տեսության և մշակույթի պատմության հիմնախնդիրները, ուրվագծել
մշակույթի ուսումնասիրման ոլորտում միջազգային և հայ գիտական մտքի զարգացման ընթացքը։
Գ5 Մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ,
2. դիդակտիկ նյութերի մատուցում, համակարգչային պրեզենտացիաներ, բանավեճեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.
5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վրացական ու արևելակովկասյան արեալում (կովկասյան, իրանական, թյուրքական)
ավանդական մշակութային բնութագրերը, դրանց ձևավորման էթնոմշակութային ակունքները: 2.
Կովկասյան, հնդեվրոպական, թյուրքական էթնոմշակութային շերտերն ու մշակութային
փոխազդեցությունները: 3. Մշակույթների էթնիկ ու տարածական սահմանների հիմնահարցը: 4.
Քրիստոնեական
մշակույթի ակունքները
Վիրքում և Բունք Աղվանքում:
5. Վրացական
հասարակության և արևելակովկասյան արեալի թրքախոս մահմեդական բնակչության սոցիալական
ու էթնոմշակութային կառուցվածքի առանաձնահատկությունները ու միջնադարում։ 6.
Աշխարհաքաղաքական փոփոխություններն ու մշակութային-հասարակական արդիականացումը
Այսրկովկասում 19-րդ դարում: 7. Քաղաքները և մշակույթը: Թիֆլիս, Բաքու։ 8. Խորհրդային
իրականությունն ու մշակութային քաղաքականության առանձնահատկությունները` Վրաստանում
և Ադրբեջանում: 9. Մշակութային գործընթացները, զարգացման դինամիկան ու մշակութային
ժառանգականության հիմնախնդիրները վրացական ու ադրբեջանական (Կովկասյան ԱղվանքՇիրվան-Խանությունների
շրջան-Կայսերական
շրջան-ԽՍՀՄ-Հետխորհրադային
շրջան)
համատեքստում: 10. Պատմություն, մշակույթ և ինքնություն: 11. Վրաստան և Ադրբեջան։
Հետխորհրդային
ժամանակաշրջանի
մշակութային
քաղաքականության
դրսևորումները
Ադրբեջանում ու Վրաստանում։ Այդ երկրներում հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության և
դրանց պահպանման խնդիրները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Анчабадзе Ю. , Волкова Н., Старый Тбилиси, М. 1990.
2. Варданян Т., «Азербайджанцы, история одного незавершонного этнопроекта», М., 2012г.
3. Волкова Н. Г., Джавахишвили Г.Н., Бытовая культура Грузии XIX - XX веков: традиции и
инновации, Москва, Наука, 1982.
4. Khazanov A., Nomads and the Outside Word, The University of Wisconsin Press, 1994.
5. Suny R. G. The Making of the Georgian Nation, Indiana University Press, 1988, 1994.

1107/Բ42
6 ժամ/շաբ.

ՀԲ Մշակութային ժառանգություն
60 ժամ դսխ., 30 ժամ սեմ.
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6 ECTS
կրեդիտ

6-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել մշակութային ժառանգությաև հետազոտության, պահպանման,
հանրահռչակման գաղափարաբանությունը,


կայուն գիտելիքներ ձևավորել հայ մշակութային ժառանգության քաղաքակրթական
բնութագրի, նրա բաղկացուցիչների, պատմական դրսևորումների և ինքնութենապահպան
գործառույթների վերաբերյալ,



ներկայացնել մշակութային ժառանգության հանդեպ տարվող միջազգային և ազգային
քաղաքականությունը, հռչակագրերն ու օրենսդրական դաշտը, մշակութային ժառանգության
մերօրյա գործառույթները, հայ մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրները
Հայաստանում և աշխարհի տարբեր երկրներում (Թուրքիա, Վրաստան, Իրան, Ադրբեջան),



ուսանողի մոտ ամրապնդել մշակությաին ժառանգության նկարագրության, գործառույթների
ընդլայնման և պահպանման մեխանիզմերի մշակման հմտությունները:



ուսանողին սովորեցնել մշակութային ժառանգության որևէ նոմինացիայի ընտգրությունն և
կազմում` ըստ միջազգային ընդունված կանոնակարգերի:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մանրամասնել մշակութային ժառանգության սահմանումները, նրա պահպանությանն ու
դերակատարմանն ուղղված միջազգային հռչակագրերը, պրակտիկաներն ու հայաստանյան
փորձը, հայ մշակութային իմիջի և ժառանգության հանդեպ բռանյուրացման նկրտումները,
մեթոդներն ու պրակտիկաները,

2. ներկայացնել հայ մշակութային ժառանգության ակունքները, ձևավորման պատմական
ընթացքը, հիմնական համալիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործելով համաշխարհային և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության սկզբունքները
և չափանիշները՝ նկարագրել և գնահատել հայ մշակութային ժառագության պատմական և
ներկա դրսևորումները,
4. մշակութային քաղաքականության համատեքստում գնահատել և քննել մշակութային
ժառանգության պահպանությանն ուղղված ծրագրերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. մասնակցել մշակութային ժառանգության հանդեպ տարվելիք քաղաքակության մշակման
գործընթացներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5 Վերլուծել քաղաքականության ու մշակույթի փոխկապակցվածության և դրսևորումների,
մշակութային քաղաքականության և մշակութային ժառանգության հիմնական սահմանումների,
դրսևորումների, ասպարեզի միջազգային և հայաստանյան փորձի վերաբերյալ առկա գիտական
քննությունները։
Բ3 Գնահատել և վերլուծել քաղաքականության և մշակույթի փոխազդեցությունները, հայ
մշակութային ժառանգության դրսևորումները, մշակութային քաղաքականության համատեքստում
առաջարկել մշակութային ժառանգության դրսևորումներին առնչվող խնդիրների լուծումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Դասախոսություններ:
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6. Հիմնական թեմաների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
7. Ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների կողմից ընտրված թեմաների շուրջ:
8. Հիմնական գրականության և հետազոտությունների էլտարբերակների հանձնում
ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
1. Մշակութային ժառանգության բնորոշումները և եզրերը: 2. Մշակութային ժառանգության հանդեպ
տարվող միջազգային քաղաքականությունը. հռչակագրերը, կառույցները, ցուցակները,
գործընթացները, հայ մշակությաին ժառանգության ակունքները, բաղկացուցիչներն ու պատմական
դրսևորումները: 3. Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը. օրենսդրական դաշտը, ներկա
ֆիզիկական վիճակը, հետազոտությունը և հաշվառումը, օգտագործումը, հանրահռչակումը և
պահպանությունը: 4. Ինքնությունը և մշակութային ժառանգությունը: 5. Մշակությաին
ժառանգությունը հարձակումների թիրախում։ 6.Գործնական աշխատանք (որպես երկրորդ ընթացիկ
քննություն) գրել ռեֆերատ համաշխարհային և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության
նախնական ցուցակներում հայ մշակութային ժառանգության որևէ դրսևորման ներկայացման փորձ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Armenian Folk Arts, Culture and Identity, Indiana Univ. Press, 2001.
2. ՀՀ սահմանադրություն, ՀՀ օրենքները «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների
մասին», «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի
պահպանության և օգտագործման մասին», «Արխիվային գործի մասին», «Մշակութային
արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին», «Ոչ նյութական մշակութային
ժառանգության մասին»// http://parliament.am/legislation.php?sel=alpha&ltype=3&lang=arm:
3. Սարգսյան Գ. Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության հիմունքներ,
Մուղնի, Երևան, 2005:
4. Դայան Ն., Մշակութային և բնության ժառանգության պահպանության և պաշտպանության
խնդիրները միջազգային կոնվենցիաներում և Հայասատանի հանրապետության
օրենքներում, Երևան, 2016:

5. Petrosyan H. Ethnocide in Artsakh: The Mechanisms of Azerbaijan’s Usurpation of
Indigenous Armenian Cultural Heritage, Cultural heritage. Experiences & Perspectives in
International Context, Yervan, 2020, pp. 79-90.
6. Պետրոսյան Հ., Մուրադյան Հ. Արցախի մշակութային ժառանգությունը հարձակումների
թիրախում, Երևան, 2022։
7. Ինտերնետային կայքեր http://whc.unesco.org/, http://www.armeniaca.am,
http://www.virtualarmenia.am/, http://www.tigranakert.am, https://monumentwatch.org/en/.
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ՀԲ Մշակույթի մարքեթինգ և մենեջմենթ

5 ECTS
կրեդիտ

5 շաբաթ/ ժամ

50 ժամ դսխ., 25 ժամ սեմ.

7-րդ` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթի ոլորտի կառավարման (մենեջմենթ), մշակույթի
շուկայավարման (մարքեթինգ) և դրամահավաքի (ֆանդրեյզինգ) կազմակերպման հիմնական
սկզբունքներին ու առանձնահատկություններին,
 ներկայացվում են նաև մշակույթի կառավարման խորհրդային, եվրոպական և ամերիկյան
հարացույցերը։ Քննարկվում են հետխորհրդային երկրներում մշակույթի կառավարման, շուկայի
զարգացման և ֆինանսավորման խնդիրների հաղթահարման հնարավոր եղանակները,
 ուսանողներին որոշակի գիտելիքներ և հմտություններ են հաղորդվում ռազմավարական պլանի
ստեղծման, շուկայի վերլուծության, դրամահավաքի գործընթացի պլանավորման և իրականացման
ժամանակակից ձևերի և միջոցների վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ և կիրառել կառավարման, շուկայավարման և դրամահավաքի մշակույթում
կիրառվող հիմնական հասկացություններն ու եզրերը։
2. բնութագրել և տիպաբանել մշակույթի ոլորտի կառավարման համակարգերը, ըստ
առաքելության, վարչական պատկանելության և ֆինանսավորման եղանակների դասակարգել
և վերլուծել ՀՀ-ում գործող մշակութային կազմակերպությունների և հիմնարկների
կառուցվածքը, կառավարման համակարգն ու գործունեության առանձնահատկությունները,
3. բնութագրել կառավարչի և անձնակազմի գործունեության հնարավոր եղանակներն ու
արդյունավետ համագործակցության մեթոդները (վարչական, տնտեսական, սոցիալհոգեբանական, գործընկերային, այլ)։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համեմատել ոլորտի կազմակերպման ավանդական և ժամանակակից համակարգերը,
5. կազմել նախընտրած մշակութային կազմակերպության ռազմավարական պլանը՝ կիրառելով
PEST և SWOT վերլուծության սկզբունքները,
6. գնահատել ներքին և արտաքին վերլուծության հիման վրա ստեղծված ռազմավարական պլանի
դերը՝ նպատակամետ գործունեություն իրականացնելու խնդրում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ուսումնասիրել և համեմատել մշակութային ժառանգության պահպանման և զարգացման
ուղղությամբ հրապարակվող նախագծերն ու դրանց իրականացման մեխանիզմները և
եզրակացություններ կատարել։
8. թիմային աշխատանքի հմտություններ ձեռք բերել։
9. Ինքնուրույն, հետազոտական աշխատանք
Դասընթացի շրջանակներում, ըստ նախասիրությունների ընտրել երեք հիմնական
բաժիններից որևէ մեկը, ապա՝ տեսական գրականության ու հավաքված դաշտային նյութերի
հիման վրա պատրաստել ռեֆերատ։ Դաշտային հետազոտություն անցկացնել ՀՀ –ում գործող
տարբեր բնույթի թանգարաններում՝ անձնական դիտարկման, խորացված և կարճ
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հարցազրույցների միջոցով ներկայացնելով ընտրված թանգարանի տիպին, առաքելությանը,
հավաքածուներին, մարդկային ու նյութատեխնիկական ռեսուրսներին և տարածքին բնորոշ
գործառույթները, թանգարանի կառավարման, շուկայավարման և ֆանդրեյզինգի խնդիրների
ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Հավաքված տվյալները վերլուծել, եզրակացություններ
կատարել, ապա նաև հստակ ձևակերպել հետազոտությունից բխող սեփական առաջարկները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5 Համեմատել և վերլուծել մշակույթի ոլորտի կառավարման և կազմակերպման ավանդական և
ժամանակակից համակարգերը։ Կազմել նախընտրած մշակութային կազմակերպության
ռազմավարական պլանը՝ կիրառելով PEST և SWOT վերլուծության սկզբունքները։ Վերլուծել
քաղաքականության ու մշակույթի փոխկապակցվածության և դրսևորումների, մշակութային
քաղաքականության և մշակութային ժառանգության հիմնական սահմանումների, դրսևորումների,
ասպարեզի միջազգային և հայաստանյան փորձի վերաբերյալ առկա գիտական քննությունները։
Բ3 Վերլուծել ՀՀ-ում մշակույթի կառավարման և շուկայավարման արդի խնդիրները՝ մշակութային
քաղաքականության և մշակութային ժառանգության պահպանության ու զարգացման
համատեքստում՝ միջազգային փորձի և մասնագիտական գրականության հիման վրա։
Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական պարապմունք,
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում․
4․ Դաշտային նյութի գրանցում և վերլուծություն։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կառավարման հիմունքներ, կառավարման կառուցվածքը և գործընթացը, պլանավորում,
կազմակերպում, համակարգում, ուղղորդում, վերահսկում։ 2. Մշակութային քաղաքականության
նպատակն ու խնդիրները։ 3. Մշակույթի ոլորտի կառավարման առանձնահատկությունները։ 4.
Կառավարման հիմնական գործիքները․ ռազմավարական պլան, PEST և SWOT վերլուծություն։
5. Մշակույթի ոլորտի կառավարիչ՝ մենեջեր։ 6. Մշակութային ծրագրերի կառավարում։
Շուկայավարման
հիմունքներ։
7.
Մշակութային
շուկայի
կառավարում
և
լսարանի
ուսումնասիրություն։ Շուկայի վերլուծություն։ Հասարակության հետ կապեր։ 8. Դրամահավաքի
հիմունքներ։ Դրամահավաքի փուլերը։ 9. Հովանավորի հետ իրականացվող աշխատանք։ 10. Գովազդի
մշակույթ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պիկիչյան Հ., Հարոյան Մ., Գրիգորյան Ա., Թանգարանային մենեջմենթ և մարքեթինգ, Էդիտ
Պրինտ, Երևան, 2007:
2.

Бекетова О. Н, В. И. Найденков, Бизнес-план, Уч. пособие для вузов, Теория и
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3.

практика, М., 2009.
Востряков Л.Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели․ //
www.cpolicy.ru/analytics/80.htm

4. Котлер Ф., Маркетинг, Менеджмент: Экспресс курс, М., 2004.
5. Колбер ф., Маркетинг культуры и искусства, СПб: Арт Пресс, 2004.
6. Матарассо Ф., Лэндри Ч. Как удержать равновесие? Двадцать одна стратегическая дилемма
культурной политики // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. − М.:
«Издательство Либерея», 2002.
7. Салтанович, И. И. Менеджмент как способ управления в культуре: состояние и тенденции / И. И.
Салтанович // Вестник МГЛУ. — Сер. 3. — 2009. № 8. — С. 158— 166.
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ՀԲ Վիզուալ մարդաբանություն

5 ECTS
կրեդիտ

5 ժամ/շաբ.

50 ժամ դսխ., 25 ժամ սեմ.

7-րդ` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 լուսաբանել վիզուալ մարդաբանության պատմությունը և տեսությունը, ներկայացնել վիզուալ
մշակույթը հետազոտող գիտակարգերը,


ուսանողի մոտ գիտելիքներ ձևավորել վիզուալ մարդաբանության ոլորտների մասին՝ կինո,
լուսանկարչություն, հեռուստատեսություն, քարտեզագրություն, ազգագրություն և մշակութային
մարդաբանություն,



ուսանողի մոտ ձևավորել գործնական հմտություններ մշակութային մարդաբանության
ժամանակակից մեթոդների տեխնիկական կիրառման վերաբերյալ:



ուսանողին տալ գիտական ֆիլմի նախնական, հետազոտական փուլում ուսումնասիրություն
կատարելու հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել վիզուալ մարդաբանության ծագման և զարգացման ընթացքը՝ դիտարկելով այն
լուսանկանրչության, քարտեզագրության, կինոյի, հեռուստատեսության և թվային ԶԼՄ-ների
պատմության համատեքստում,
2. վերարտադրել վիզուալ մարդաբանության պատմական և արդի ընկալումները,
3. ճանաչել ազգայինն ու համընդհանուրը մարդաբանական վերլուծության ենթարկվող նյութում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակել վիզուալ մարդաբանության և ազգագրության մեջ եղած ընդհանրությունները և
տարբերությունները,
5. կիրառել վիզուալ մարդաբանության մեթոդները դաշտային աշխատանքում․ նկարահանել
հետազոտվող երևույթները, քարտացուցակագրել և արխիվացնել նկարահանված նյութը,
6. վիզուալ մարդաբանության տեսանկյունից վերլուծել գեղարվեստական և վավերագրական
ֆիլմեր, լուսանկարներ, հեռուստատեսային հաղորդումներ, համացանցում շրջանառվող
417

վիզուալ նյութեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. ցուցադրել վիզուալ մշակույթը տեխնիկապես վավերացնելու և ներկայացնելու հմտություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութային մարդաբանության (սոցիալական, կրոնական, վիզուալ,
պատմական), մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ,
Գ1 Ձևակերպել, հիմնավորել գիտահետազոտական խնդիրներ, վարել հետազոտական գործընթաց,
հարցազրույցներ անցկացնել, հարցարաններ կազմել, դիտարկում կազմակերպել, հավաքագրած
նյութերը վերծանել և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հիմնական թեմաների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների կողմից ընտրված թեմաների շուրջ,
4. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վիզուալ մարդաբանության ձևավորումը որպես գիտություն: 2. Կինոն և վիզուալ մարդաբանությունը:
3. Իրականության վերարտադրման խնդիրը գեղարվեստական և վավերագրական կինոյում: 4.
Ազգագրական կինոյի պատմությունը, հետազոտման մեթոդները և նկարահանման եղանակները:
Կինոն և էթնոսը: 5. Ազգայնամոլությունը գեղարվեստական կինոյում: 6. Հայի կերպարը հայկական և
համաշխարհային կինոյում: Կինոն և գենդերը: 7.Լուսանկարչությունը՝ վիզուալ մարդաբանության
տեսանկյունից: 8. Հեռուստատեսությունը և վիզուալ մարդաբանությունը: 9. Համացանցը՝ արդի
աշխարհի վիզուալացման հարթակ: 10. Վիզուալ մարդաբանության այլ ոլորտները՝ քարտագրություն,
թերթեր, ամսագրեր, պլակատներ, արտաքին գովազդ և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գալստյան Ս․, Հայացք մեր կինոյին, պատմությունը և ներկան, Երևան, 2011։
2. Арутюнов С. А. Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004.
3. Соколова Н. П. История и теория кино, Тюмень, 2007.
4. Gray G. Cinema: A Visual Anthropology, Berg Publishers, 2010.
5. Heider K.G. Ethnographic Film, University of Texas Press, 2006.
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Մշակույթի սոցիոլոգիա

5 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

60 ժամ դսխ., 30 ժամ սեմ.

7-րդ` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել Սոցիոլոգիայում՝ մշակույթի ուսումնասիրության պատմությանը,



ծանոթացնել սոցիոլոգիայում՝ մշակույթի հետազոտական հիմնական մոտեցումներին և
մեկնաբանություններին,



ներկայացնել այն հիմնական քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները, որոնք
պայմանավորել են սոցիոլոգիայում մշակույթի ընկալման և կարևորման արմատական
փոփոխությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Սոցիոլոգիայում՝ մշակույթի ուսումնասիրության հիմնական միտումները և
փոփոխություները՝ Սոցիոլոգիա գիտության առաջացումից մինչև մեր օրերը,
2. վերաշարադրել Սոցիոլոգիայում մշակույթի հետազոտությամբ զբաղվող գիտական
ուղղությունների և առանձին հետազոտողների տեսական և մեթոդական հիմնական
մոտեցումները,
3. բացատրել մշակույթի և սոցիալականի բազմակողմանի և անկար միասնությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տիրապետել սոցիոլոգիական հետազոտության հմտություններին:
5. տարբերակել և նույնականացնել սոցիալական խմբերը և սոցիալական փաստերը:
6. սոցիոլոգիական տարբեր տեսությունների շրջանակում մեկնաբանել մշակույթի դրսևորումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. հարստացնել մշակույթի ուսումնասիրության հետազոտական և վերլուծական գիտելիքները,
8. հաջողությամբ կիրառել վերոհիշյալ գիտելիքները հետազոտական գործունեության ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4 Ներկայացնել մշակույթի մասին հիմնական գիտակարգերի՝ մարդաբանության, մշակութային
մարդաբանության, մշակույթի սոցիոլոգիայի, պատմական մարդաբանության, լեզվական
մարդաբանության, վիզուալ մարդաբանության, բանագիտության նպատակները, խնդիրները և
մեթոդները։
Բ1 Պարզաբանել, թվարկել մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու մեթոդները, լուսաբանել
առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
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.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
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Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. «Մշակույթի սոցիոլոգիա». գիտակարգի ոդիսականը: 2. Փիլիսոփայության ճգնաժամը և
սոցիոլոգիայի ծագումը: 3. Պոզիտիվիզմը, էվոլյուցիոնիզմը և նատուրալիզմը վաղ սոցիոլոգիայում: 4. Կ.
Մարքսի
սոցիոլոգիական հայացքները: 5.
Սիմվոլիկ
ինտերակցիոնիզմի
հայեցակարգը:
Էվոլուցիոնիզմի, պոզիտիվիզմի և նատուրալիզմի ճգնաժամը: 6. Դիֆուզիոնիստների աշխուժացումը:
Էվոլուցիոնիզմի, պոզիտիվիզմի և նատուրալիզմի ճգնաժամը: Բրիտանական ֆունկցիոնալ
մարդաբանության հաղթարշավը: 7. Գ. Զիմելի և Մ. Վեբերի սոցիոլոգիական հայացքները: Կ. Մանհեյմի
մշակույթի սոցիոլոգիան: 8. Պ. Սորոկինի ինտեգրալ սոցիոլոգիան: Ֆունկցիոնալիզմը և
ստրուկտուրալիզմը սոցիոլոգիայում: 9. Երիտասարդական շարժումները արևմտյան երկրներում և
ստրուկտուրալիզմի
(ֆունկցիոնալիզմի)
ճգնաժամը:
10.
Մոդեռնիստական
հարացույցի
քննադատությունը և Ֆրանկֆուրտյան դպրոցը: 11. Հ. Մարկուզեի «Միաչափ մարդը» աշխատության
հիմնական դրույթները: 12. Յու. Հաբերմասի քննադատական հայացքները գիտակցության և
տնտեսական ֆորմացիաների վերաբերյալ: 13. Ալֆրեդ Շյուց. Ֆենոմենոլոգիայից մինչև
առօրեականության սոցիոլոգիա: Ի. Գոֆմանի՝ ֆրեյմների վերլուծությունը: 14. Պ. Բերգեր, Թ. Լուկման.
«Իրականության սոցիալական կառուցումը»: 15. Առաջնային և երկրորդային սոցիալականացում: 16.
Պրակտիկայի կազմակերպման պայմանները (հաբիթուս, դաշտ, կապիտալ): Կապիտալի ձևերը:
Մշակութային կապիտալ: 17. Է. Գիդենսը ստրուկտուրայի և սոցիալական գործողության մասին: 18.
Բիհևիորիզմը սոցիոլոգիայում: 19. Սոցիալական փոխանակման տեսությունը /Ջ. Հոմանս/: 20.
Պոստրուկտուրալիզմը և նեոֆունկցիոնալիզմը սոցիոլոգիայում: Պոստմոդեռնի հարացույցը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Александер Дж. Смыслы социальной жизни. Культурная социология", Издательство Оксфордского
университета, Нью-Йорк, 2003.
2. Гарфинкель Г. Исследование по этнометодологии, М., 2007.
3. Матецкая А.В. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ, М., 2006.
4. Маркузе Г. Одномерный человек, М. 2003.
5. Фромм Э. Анатомия человечской деструктивности, М., 2003.
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Մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգեր
(դրամագիտություն, կնքագիտություն, հերալդիկա)

4 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

5-րդ` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ համապարպակ գիտելիքներ հերալդիկայի (զինանշանագիտություն),
դրամագիտության, կնիքագիտության, ֆալերիստիկայի (շքանշաններ, պարգևային մեդալներ
և նշաններ), վեկսիլլոլոգիայի (դրոշի պատմություն) մասին,


ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև այս մասնագիտությունների հետ
420

առնչվող ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ,


ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել օգտագործելու դրամը, կնիքը, զինանշանը
ոսումնասիրող մեթոդները տարբեր ժամանակաշրջանների պատմամշակութային
զարգացումները և առանձնահատկությունները առավել լայն ուսումնասիրության համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել այդ գիտակարգերի բաղադրիչները, ծագման և զարգացման հիմնական
օրինաչափությունները,
2. նյութի իմացության միջոցով կկարողանա ավել խորությամբ յուրացնել տարբեր
ժամանակաշրջանների ոճերը, կրոնական, գաղափարախոսական, պետական
խորհրդանիշերը,
3. տիրապետել ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող նյութի չափագիտական և
պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների քննության
մեթոդաբանությանը, որոնք կարելի է կիրառել մշակույթի ուսումնասիրման բազմազան
ասպարեզներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառել դրամների, կնիքների, զինանշանների, մեդալների դերը հումանիտար այլ
գիտությունների ուսումնասիրության մեջ,

5. ճանաչել և իրարից զանազանել դրանց տեղը և էվոլյուցիան համաշխարհային
պատմամշակութային գործընթացերի համատեքստում,
6. որոշել մշակութային ինքնատիպ դրսևորումներ հանդիսացող դրամների, կնիքների
հիմնական խմբերը, ծանոթ լինել դրանց տիպաբանությանը:

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

վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,

8. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները։
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և
պատմության վերաբերյալ։
Բ1 Պարզաբանել, թվարկել մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու մեթոդները, լուսաբանել
առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
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.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.
5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Զինանշանի, դրամի, դրոշի, պարգևային նշանների, կնիքների պատկերագրական
օրինաչափությունները և սկզբունքները։ 2. Կնիքի ծագումը և նրա դերը գերագույն իշխանության
հաստատման գործում (Ք.ա. VII-I հազարամյակներ): 3. Փողի ծագումը և էվոլյուցիան. (Ք.ա. VII-III
հազ.)։ 4. Դրամի ծագումը. Արխայիկ դրամներ (Ք.ա. VII-IV դդ.): 5. Հելլենիստական դրամների և
կնիքների
ընդհանրական
հատկանիշները
և
պատկերա-հորինվածքային
առանձնահատկությունները (Ք.ա. IV-Ք.հ. III դդ.): 6. Հելլենիստական հայկական դրամներ:
Հռոմեական դրամները և կայսրական խորհրդանիշերը ( Ք.ա. III – Ք.հ. IV դդ.): 7. Հայաստանի և
Սասանյան Իրանի մշակութային փոխառնչություններն ըստ դրամների և կնիքների (III-VII դդ): 8.
Բյուզանդիայի զինանշանային համակարգը, դրամները, կնիքները ( IV - XIIIդդ.): 9. Արաբական
խալիֆայության դրամների և կնիքների առանձնահատկությունները: 10. Իսլամի դրսևորումը
արաբական դրամների վրա ( VII - XIIIդդ.): 11. «Արծաթի ճգնաժամի» պատճառները և հետևանքները
Արևելքի և Հայաստանի մշակույթի վրա: 12. Պատկերակիր մուսուլմանական դրամներ։ 13.
Կիլիկիայի Հայկական թագավորության դրամները և զինանաշանը (XI-XIVդդ.)։ 14. Խաչակիրների
դրամները և խորհրդանիշերը: 15. Արևմուտք-Արևելք մշակութային փոխառնչությունները ըստ
դրամների, կնիքների (XIII-XVIII դդ): 16. Զինանշանի ինստիտուտի և մեդալային արվեստի
զարգացումը Եվրոպայում: 17. Ռուսական կայսրության խորհրդանիշերը։ ԽՍՀՄ- ի
խորհրդանշանային համակարգը։ 18. Հայաստանի խորհրդանշանային համակարգը XX դարում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Զոհրաբյան Ա., Հայ Բագրատունիների դրամների առեղծվածը, Հայաստանը և Քրիստոնյա
Արևելքը, Երևան, 2000։
2. ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամական թողարկումները, Երևան, 2015։
3. Khushudian E., Zohrabian A., Sassanian Coins of Armenia, Almaty, 2002.
4. Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմությունը, ԿԲ, Եր․ 2018
5. Զոհրաբյան Ա․, Հայաստանի դրամական տնտեսությունը 3-10-րդ դդ․, Եր․ 2021
6. Վարդանյան Ռ. Սիլլոգե. Հռոմեական դրամների Հայաստան, Եր․ 2011

7. Վարդանյան Ռ. Սիլլոգե հայկական դրամների. Հայաստան. Կիլիկիա, Հ. 1, Լևոն Ա, Եր․ 2012
8. Վարդանյան Ռ. Սիլլոգե․ հայկական դրամների. Հայաստան. Կիլիկիա. Հ. 5. Լևոն IV, Կի,
Կոստանդին III, Կոստանդին IV և Լևոն V, Եր․ 2020։
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Մշակույթի փիլիսոփայություն

4 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

5-րդ` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել մշակույթի փիլիսոփայության որպես գիտակարգի տեղը և դերը մշակույթն
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ուսումնասիրող այլ գիտությունների շարքում,


ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել մշակույթի դասական և ոչ դասական
փիլիսոփայության հիմնական տեսությունների ու կատեգորիաների մասին,



ուսանողների մոտ գործնական հմտություններ ձևավորել՝ վերլուծելու մշակույթի
զարգացման օրինաչափությունները և տարբեր մշակութային դարաշրջանների
առանձնահատկությունները մշակույթի փիլիսոփայության մեթոդաբանությամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել մշակույթի զարգացման օրինաչափությունները, մշակութաբանական
տեսությունների բովանդակությունը և մշակույթ երևույթը վերլուծելու համար օգտագործվող
հիմնական հասկացությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի ոչ դասական փիլիսոփայության խնդրակարգը,
3. նկարագրել մշակույթի զարգացման օրինաչափությունները՝ հենվելով մշակույթի
փիլիսոփայության մեթոդաբանության վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գիտական շարադրանքում օգտագործել մշակույթի փիլիսոփայության հիմնական
հասկացությունները (մշակույթի անընդհատություն և ժառանգորդում, մշակույթի ճգնաժամ,
մշակույթը որպես իմաստավորում և այլն),
5. վերլուծել արդի մշակութային իրողություններ՝ հենվելով մշակույթի փիլիսոփայության
մեթոդաբանության վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվել մասնագիտական գրականությունից, սկզբնաղբյուրներից և տեղեկատվական այլ
աղբյուրներից,

7.

մասնակցել արդի մշակութային կյանքում առկա տարբեր իրողությունների շուրջ բանավեճի,
քաղաքականության մշակման՝ կիրառելով մշակույթի փիլիսոփայության հասկացութային
ապարատը,

8. արժևորել հայոց մշակույթը համաշխարհային մշակույթի զարգացման համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և
պատմության վերաբերյալ։
Գ2 Պատրաստել և ներկայացնել գիտաուսումնական և գիտական տեքստեր, վարել բանավեճեր՝
պահպանելով մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինարներ, տեսալուսացուցադրություններ,
2.տեքստերի մեկնաբանում, քննարկում-բանավեճ, խմբային աշխատանքներ,
3. դերային խաղ և մոդելավորում, աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
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մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.
5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակույթի փիլիսոփայությունը մշակույթն ուսումնասիրող գիտությունների համակարգում։ 2.
Մշակույթի փիլիսոփայական ընկալման հիմնախնդիրը․ մշակույթը որպես իրականության
իմաստավորում։ 3. Մշակույթի փիլիսոփայությունն անտիկ աշխարհում․ «Պայդեյա», «տեխնե»,
«կալոկագատիա», հունական և հռոմեական էթոսները։ 4. Ցիցերոնը «հումանիթասի» և «կուլտուրա
անիմիի» մասին։ 5. Մշակույթի ընկալման հարացույցի փոփոխությունը անտիկ աշխարհից
միջնադար
անցման
ժամանակ․
էկզեգետիկա։
6.
Ռուսսոն
մշակույթի
զարգացման
հակասականության մասին, Կանտը «ազատության» և «բնության» աշխարհների մասին։ 7. Շիլլերը
մարդու բնական, գեղագիտական և բարոյական վիճակների մասին։ 8. Նիցշեի մշակույթի
փիլիսոփայությունը․ «ապոլոնյանը» և «դիոնիսյանը» մշակույթում։ 9. Մշակույթի փիլիսոփայությունը
19-20րդ դարերում։ 10. Մշակույթի պոստմոդեռնիստական փիլիսոփայությունը։ 11. Մշակույթի
լեզուն․ նշան և խորհրդանշան․ Աթայանը հոգու և ազատության մշակույթի մասին։ 12. Ազգայինը և
համամարդկայինը մշակույթում․ Գևորգյանը ազգային մշակույթի զարգացման հիմնախնդիրների
մասին։ 13. Սոցիո-մշակութային իրադրությունը ժամանակակից աշխարհում․ Մարգարյանը
մշակույթի որպես գլոբալ կենսապահովման հիմքերի մասին։ 14. Մշակույթը որպես ինքնաստեղծում
և հոգու խնամք։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կասիրեր Է., Էսսե մարդու մասին, Երևան, 2006:
2. Աթայան Է., Հոգի և ազատություն, Երևան, 2005:
3. Գևորգյան Հ., Փիլիսոփայություն: Գիտություն: Մշակույթ, Երևան, 2005:
4. Մելքումյան Գ., Մշակութաբանություն, Երևան, 2000:
5. Սարգսյան Ա., Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում, Երևան, 2006:
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Կովկասի ավանդական և ժամանակակից մշակույթ

3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ․

6-րդ` գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ ստուգման

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին կայուն գիտելիքներ տալ Կովկասի ժողովուրդների ավանդական և
ժամանակակից մշակույթների մասին,,



ուսուցանել համեմատական վերլուծության հմտություններ՝ Կովկասի ժողովուրդների
մշակույթների բնութագրման օրինակով՝ ըստ մշակույթի արտադրական, կենսապահովման,
սոցիոնորմատիվ և հումանիտար ենթահամալիրների,



ուսանողներին ծանոթացնել Կովկասում էթնիկ հակամարտությունների հիմնական
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օջախներին, դրանց պատճառներին և դրսևորումներին պատմական տարբեր
ժամանակաշրջաններում: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի կրոնի դերին Կովկասի
ժողովուրդների կյանքում, ազդեցությանը մշակույթի համալիրների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ճանաչել Կովկասը՝ որպես քաղաքակրթության հնագույն օջախ և ուրույն պատմամշակութային տարածաշրջան, ըստ պատմամշակութային շրջանացման, ինչպես նաև տնտեսամշակութային տիպաբանության դիտանկյունից,

2. ներկայացնել Կովկասի պատմաշխարհագրական, վարչաքաղաքական, էթնոժողովրդագրական, մարդաբանական և դավանական նկարագիրը,
3. նկարագրել կրոնի դերը Կովկասի ժողովուրդների մշակութային համալիրներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելով Կովկասի ժողովուրդների մշակութային համալիրները համաժամանակյա և
տարաժամանակյա կտրվածքով, արժևորելով կրոնի դերը Կովկասում, կիրառելով Կովկասի
ժողովուրդների ծագման և էթնիկ պատմության հիմնական փուլերի մասին ունեցած
գիտելիքները՝ բնիկ և եկվոր ժողովուրդների մասին հետևություններ անելիս,
5. ճիշտ գնահատել էթնիկ հակամարտությունները Կովկասում,
6. կանխատեսել և առաջարկել դրանց լուծման հնարավոր տարբերակներ՝ օգտագործելով նաև
հակամարտությունների կարգավորման ավանդական եղանակները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ճանաչել ժամանակակից աշխարհում ընթացող էթնոքաղաքական և էթնոմշակութային որոշ
գործընթացներ,
8. բացատրել էթնիկ հակամարտությունները և կարգավորել նաև ժողովուրդների ավանդական և
ժամանակակից մշակույթների իմացությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ5 Կատարել մշակութաբանական հետազոտություններ, լինել հետազոտություններ իրականցնող
թիմի անդամ։
Գ3 Ընթերցել, մեկնաբանել ու թարգմանել օտար լեզուներով գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն(կիրառվում են քարտեզներ, սլայդներ՝ power point presentation) և քննարկում
2. գործնական պարապմունք
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում և մշակում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կովկասի բնաշխարհագրական, վարչաքաղաքական, էթնոժողովրդագրական բնութագիրը: 2.
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Կովկասի բնակչության էթնոլեզվական և մարդաբանական բնութագիրը: 3. Կովկասի ժողովուրդների
մշակույթների համեմատական բնութագիրը: 4. Կրոնի դերը Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների
համակարգում: 5. Կովկասը ռուսական ազդեցության գոտում: 6. Կովկասյան պատերազմի
հետևանքները:
7. Կովկասը խորհրդային և հետխորհրդային շրջանում: 8. Էթնիկ
հակամարտությունները Կովկասում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Հ. Թ., Կովկասի բնակչության էթնոլեզվադավանական բնութագիրը (համառոտ
ակնարկ), Պատմություն և մշակույթ, Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների
ժողովածու), Երևան, 2017, էջ 388-400:
2. Адат: Кавказский культурный круг: традиции и современность, М.-Тбилиси, 2003.
3. Бабич И.Л., Духовные ценности и проблема формирования новой идеологии у народов Северного
Кавказа, М., 2008.
4. Дерлугьян Г. М., Адепт Бурдье на Кавказе: эскизы к биографии в миросистемной перспективе.
Авторизованный перевод с английского, М., 2010.
5. Метревели Р., Кавказская цивилизация в контексте глобализации, Стокгольм, 2009.
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Պատմական մարդաբանություն

4 ժամ/շաբ.

4 ECTS
կրեդիտ

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

6-րդ` գարնանային կիսամյակ
Առանց ընթացիկ ստուգման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պատմական մարդաբանության հիմունքներին,
նեռարյալ առարկայի հիմնական նպատակն ու խնդիրները, մեթոդաբանությունը, ձևավորման
պատմությունը, ժամանակակից տեսական մոտեցումները, ինչպես նաև ներկայացնել Հայաստանի
պատմական մարդաբանության հիմնական թեմաները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել պատմական մարդաբանության առարկայի նպատակը և խնդիրները,
2. վերարտադրել պատմական ժամանակաշրջանների
օրինաչափությունները և մեխանիզմները,

մշակութային

նկարագրի

ձևավորման

3. տիրապետել պատմական մարդաբանության ուսումնասիրման ժամանակակից հիմնական
տեսությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել պատմական մարդաբանության հիմնական մոտեցումներն ու տեսական
հիմնադրույթները,
5. հասկանալ տարբեր պատմական շրջանների մշակութային նկարագրի և աշխարհընկալման մեջ
ներթափանցելու հիմնական մեթոդները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել ստացած գիտելիքները հայոց մշակույթի պատմության տարբեր ժամանակաշրջանների
գիտական բնութագրերը ստեղծելու ուղղությամբ,
426

7. վերլուծել հայոց պատմությանը և մշակույթին վերաբերող նյութական և վիրտուալ
շտեմարանների տեղեկատվությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4 Ներկայացնել մշակույթի մասին հիմնական գիտակարգերի՝ մարդաբանության, մշակութային
մարդաբանության, մշակույթի սոցիոլոգիայի, պատմական մարդաբանության, լեզվական
մարդաբանության, վիզուալ մարդաբանության, բանագիտության նպատակները, խնդիրները և
մեթոդները։
Բ4 Տեսական և կիրառական գիտելիքի հիման վրա կատարել ժամանակակից մշակութային
գործընթացների ինքնուրույն քննություն և վերլուծություն։
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.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Պատմության
ուսումնասիրման
մարդաբանական
մեթոդը:
2.
Առօրեականությունը,
աշխարհընկալումը, սոցիալական համակարգերն ու գործընթացները որպես պատմագիտական
ուսումնասիրման առարկաներ: 3. Պատմական մարդաբանության գիտական զարգացումն ու դպրոցները
/մենթալականությունների
դպրոցը,
միկրոպատմությունը,
առօրեականության
պամական
ուսումնասիրում, բանավոր պատմություն/: 4. Պատմական մարդաբանության մեթոդաբանությունն ու
աղբյուրները: 5. Պատմական մարդաբանության մեթոդների, տեսությունների ու սկզբունքների
կիրառումը հայ մշակույթի պատմության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Անտոնյան Յու., Մշակույթի պատմության դասավանդման մեջ պատմական մարդաբանության
սկզբունքների ներդրման հարցի շուրջ, Պատմություն և մշակույթ, հ. Գ, Երևան, ԵՊՀ, 2013:
2. Պետրոսյան Հ., Պահվածք նախնյաց. լռելը և խոսելը, օտարը և թշնամին, ողջերը և մեռածները,
Ազատամարտ, 1991, թիվ 31, 32, 34:
3. Берк П. Историческая антропология и новая культурная история, Новое литературное обозрение, #
75, 2005, с.64-91.
4. Блок М. Апология истории, Наука, М., 1986.
5. Кром М. М. Историческая Антропология, учебное пособие, СПб, изд. европейского университета,
2010.
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Առօրեականության մշակույթ

4 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.
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4 ECTS
կրեդիտ

6-րդ` աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ ստուգման

8․Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել առօրեականության մշակույթի տեսական հիմնախնդիրները ու կառուցվածքային
բաղադրիչները,


ձևավորել կայուն գիտելիքներ առօրեականության մշակույթի տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ,



լուսաբանել մշակութային բազմազանության, բազմաշերտության երևույթները պատմական ու
ժամանակակից առումներով։



սովորեցնել հետազոտել և գրավոր ներկայացնել առօրեական մշակույթի որևէ դրսևորում:

9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. ներկայացնել առօրեականության մշակույթի տեսական ու գործառնական հիմնախնդիրները,
2. նկարագրել առօրեական մշակույթի կառուցվածքային բաղադրիչները,
3. քննարկել առօրեական
զարգացումների հետ:

մշակույթի

տարբեր

երևույթների

կապը

հասարակական

լայն

4. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
5. վերլուծել առօրեական մշակույթի կառուցվածքային բաղադրիչները,
6. քննարկել
առօրեական
մշակույթի
կառուցվածքային
բաղադրիչների
դրսևորումները պատմական ու ժամանակակից համատեքստում,

գործառնական

7. մեկնաբանել առօրեականության մշակույթի տարբեր բաղադրիչները տեսական ու գործառնական
առումով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտագործել տեղեկատվական և վերլուծական աղբյուրներ, կատարել վերլուծություններ և
փորձագիտական խորհրդատվություն,
9. կուտակած հմտությունները և իմացությունը կիրառել հետազոտական, վարչական և հանրային
աշխատանքային ոլորտներում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6 Ներկայացնել մշակույթի առանձին ոլորտների զարգացման պատմությունը և ընթացքը։
Բ6 Մասնագիտական գիտելիքները կիրառել աշխատանքային տարբեր բնագավառներում
հասարակական դիսկուրսներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ,
4. դիդակտիկ նյութերի մատուցում, համակարգչային պրեզենտացիաներ, բանավեճեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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և

1. Առօրեականությունը՝ որպես սոցիալական, հումանիտար ու մշակութային ուսումնասիրության
առարկա: 2. Առօրեականություն և մշակույթ: Առօրեականության մշակույթի տեսական հիմնխնդիրները:
3. Մշակութաբանական, սոցիոլգիական, մարդաբանական, պատմական մոտեցումներ: 4. Առօրեաական
մշակույթը պատմական զարգացման հոլովույթում: Առօրեականությունը, տարածքը և ժամանակը: 5.
Մարդը և առօրեականությունը: 6. Իրերի աշխարհը և առօրեականությունը: Մարմինը, հագուստը և
առօրեականության մշակույթը: Ուտեստը և առօրեականության մշակույթը. կառուցվածք և
գործառնություն: 7. Զգացմունքը, բուրմունքը որպես առօրեականության մշակույթի երևույթներ: 8.
Գործնական աշխատանք. գրել ռեֆերատ առօերական մշակույթի որևէ երևույթի վերաբերյալ և
ներկայացնել քննությանը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бродель Ф. Структуры повседневности. Прогресс, М. 1986.
2. Кром М.М. Повседневность как предмет исторического исследования.- Источник. Историк.
История. Вып.3: История повседневности. СПб, Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2003. С.7-14.
3. Де Серто М. Изобретение повседневности. СПб, Издательство Европейско-го университета в
СПб, 2013. - 330 с.
4. Капкан М. В. Культура повседневности, Екатеринбург, Издательство Уральского университета,
2016.
5. Марков Б. В. Культура повседневности: учебное пособие. Издательский дом «Питер», 2008.
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Մշակութային գործընթացները ժամանակակից
Ռուսաստանում

4 ժամ/շաբ.

40 ժամ դսխ., 20 ժամ սեմ.

6-րդ` գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ ստուգման

4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 լուսաբանել ժամանակակից Ռուսաստանի մշակութային դաշտը, ներկայացնել ռուսական
մշակույթը հետազոտող տեսությունները և գիտակարգերը,


ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ ժամանակակից Ռուսաստանում տարածում գտած
մշակութային ուղղությունների վերաբերյալ՝ գրականություն, կինո, կերպարվեստ, ԶԼՄ-ներ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ժամանակակից ռուսական մշակույթի ծագման ակունքները և զարգացման
ընթացքը,
2. քննարկել համաշխարհային և ռուս մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
3. ճանաչել ազգայինն ու համընդհանուրը վերլուծության ենթարկվող նյութում,
4. վերարտադրել ռուսական մշակույթի արդի ընկալումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. տարբերակել ռուսական և համաշխարհային մշակույթներում եղած ընդհանրությունները և
տարբերությունները,
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6. կիրառել արվեստաբանության և մշակութային մարդաբանության մեթոդները մշակութային
տեքստերի քննության համար,
7. վերլուծել գեղարվեստական և վավերագրական գրական երկեր և ֆիլմեր, հեռուստատեսային
հաղորդումներ, համացանցում շրջանառվող նյութեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. ցուցադրել ժամանակակից
հմտություններ:

ռուսական

մշակույթը

վավերացնելու

և

ներկայացնելու

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութային մարդաբանության (սոցիալական, կրոնական, վիզուալ,
պատմական), մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ,
Գ1 Ձևակերպել, հիմնավորել գիտահետազոտական խնդիրներ, վարել հետազոտական գործընթաց,
հարցազրույցներ անցկացնել, հարցարաններ կազմել, դիտարկում կազմակերպել, հավաքագրած
նյութերը վերծանել և վերլուծել:
Գ3 Ընթերցել, մեկնաբանել ու թարգմանել օտար լեզուներով գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություններ,
2.

դիդակտիկ նյութի մատուցում,

3.

ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների կողմից ընտրված թեմաների շուրջ,

4.

գործնական պարապմունքներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ժամանակակից ռուսական մշակույթի ակունքները։ 2. Մոդեռնացումը 18-րդ դարի Ռուսաստանում։
3. Ռուսական մշակույթի հիմնական ուղղությունները և տենդենցերը 19-րդ դարում։ Մոդեռնիզմը 20-րդ
դարասկզբի ռուսական մշակույթում։ 4. 1917թ․ բոլշևիկյան հեղափոխության ազդեցությունը ռուսական
մշակույթի զարգացման հետագա ընթացքի վրա։ 5. Մշակույթը խորհրդային տոտոլիտարիզմի
պայմաններում։ Ռուսական այլախոհական մշակույթը։ 6. Մշակութային գործընթացները Խորհրդային
Միության փլուզումից հետո։ 7. Անցումայի հասարակության խնդիրները և արվեստը։ 8. Մշակութային
գործընթացները արդի Ռուսաստանում։ 9. Մշակույթը և ԶԼՄ-ները: Համացանցը՝ արդի Ռուսաստանի
մշակույթում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալբանդյան Ս․, Ռուսական մշակույթը հին ժամանակներից մինչ մեր օրերը, Երևան, 2017։
2. Балакина Т. История русской культуры, М., 1996.
3. Паперный В. Культура Два, М., 1996.
4. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм, М., 2008.
5. Юрчак А.В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение, М.,
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2014.

Ուսումանկան պրակտիկա

2 կրեդիտ

1107/Բ49
4-րդ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարքային

8. Պրակտիկայի նպատակն է` ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ


Երևանի պատմամշակութային ժառանգության ճանաչողության ասպարեզում,



հուշարձանապահպան և ժառանգության հանրահռչակման գործընթացներում արհեստավարժ
մասնակցության գործում,



Երևանի տարածական միջավայրի ձևագոյացման ու կերպարային համակարգի, քաղաքի
դիմագիծը ներկայացնող հիմնական պատմամշակութային հուշարձանների մասին:

9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. Երևանի պատմամշակութային ժառանգության պարբերացման և ուսումնասիրվող
ժամանակաշրջանի ընդհանուր բնութագրի,
7.
Երևանի բնական և մշակութային լանդշաֆտի փոխպայմանավորվածության,
8.
կարևորագույն հուշարձանների և դրանց համալիրների ծավալատարածական և
համաչափական համակարգերի,
9.
Էրեբունի- Երևան մշակութային երևույթի,
10.
քաղաքաշինական ժամանակակից զարգացումներում ավանդականի և
գլոբալիստականի փոխհարաբերության վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:
7. Կիրառել ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր ոլորտներում և առաջարկել
հետազոտական և կիրառական ծրագրեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
6. Հասկանալու գիտության ընդհանուր գործընթացի մշակութային հիմքերը, ինչպես նաև
գիտակցելու իր՝ որպես անհատի, հասարակության անդամի մշակութային դերակատարումը:
7. Պատկերացում կազմելու Երևանի քաղաքաշինական մշակույթի պատմական զարգացումների
օրինաչափությունների վերաբերյալ:
8. Հասկանալու ժամանակակից քաղաքաշինական գործընթացների առաձնահատկությունները։
9. Իր մասնագիտական ոլորտի զարգացման հետ կապված գործընթացները տեղավորելու
մշակութային ու սոցիալական ավելի լայն համատեքստում:
10. Մեկնաբանելու մերօրյա քաղաքաշինական գործընթացները և լուծումներ առաջարկել
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տարածական միջավայրի կազմակերպման հիմնախնդիրների ճանապարհին։
11. Կիրառվում են ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Այցելություն հուշարձաններ և հնավայրեր,
2. Տեղերում բնօրինակային զննումներ,
2. Բացատրություններ և քննարկու մներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է եզրափակիչ ստուգարքի միջոցով: Գնահատելիս հաշվի է առնվում
ուսանողի ակտիվ մասնակցությունը պրակտիկային, ինչպես նաև պրակտիկայի ընթացքը
ներկայացնող գրավոր ռեֆերատի կատարումը:
13. Պրակտիկան ներառում է այցելություններ և ծանոթացումներ հետևյալ հիմնական
ուղղություններով .
17. Արհեստական տարածական միջավայրի կազմակերպման առաջին փորձերը՝ բոլորաձև և
ուղղանկյունաձև հորինվածքները։ Շենգավթի հնավայրը:
18. Ծիծեռնակաբերդի բլրի հուշարձանները՝ ամրոցը, Եղեռնի հուշահամալիրը որպես
լանդշաֆտային կառուցապատման օրինակ։
3.Արին բերդ-Էրեբունի։ Էրեբունու միջնաբերդ և թանգարան։ Էրեբունի-Երևան ֆենոմենը։ Կարմիր
բլուր- Թեյշեբաինի՝ Չարբախ թաղամասում՝ Հրազդանի ձախ ափին։
4. Երևանի վաղմիջնադարյան եկեղեցական մշակույթը՝ Ավանի Սբ․Աստվածածին։ Մեմորիալ
ճարտարապետական մշակույթը՝ Առինջի խաչքարային դաշտի օրինակը։
5. Միջնադարյան Երևանի քաղաքաշինական մշակույթը՝ Շահար, Կոնդ, Ձորագյուղ թաղամասերը։
Երևանի ուշմիջնադարյան եկեղեցական մշակույթը՝ Զորավոր, Կոնդի Սբ․Հովհաննես։ Պարսկական
շրջանի Երևանի ճարտարապետական մշակույթը՝ Կապույտ մզկիթ։
6. Թամանյանական Երևանի քաղաքաշինական մշակույթը՝
երեք հրապարակների
համակարգը՝Հանրապետության, Ազատության, Ալ․Մյասնիկյանի և հյուսիսային պողոտան։
7. Պատմաճարտարապետական ժառանգության պահպանության և տարածքի կազմակերպման
հիմնախնդիրները Երևանի ժամանակակից կառուցապատման մեջ՝ Կաթողիկե եկեղեցին և
հարակից կառուցատումը՝Աբովյան և Սայաթ-Նովա փողոցների անկյունում, Արամի, Բուզանդի
փողոցների ժամանակակից կառուցապատումները։
Ռեֆերատը պատրաստվում է ակտիվ պրակտիկային հաջորդած ժամանակահատվածում՝
տեղերում հավաքած ելակետային նյութերի և համապատասխան ինչպես հանձնարարված՝ այնպես
էլ սեփական նախաձեռնությամբ առանձնացված գրականության հետ ծանոթացման արդյունքում:
14. Առաջարկվող գրականության ցանկ.
1.Կիրակոսյան Լ.,Պատմաճարտարապետական միջավայրի պահպանության խնդիրները
Հայաստանի ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումներում, Անցումային հասարակության
առանձնահատկություններ, Հան. Գիտ. նյութեր, «Սիմ» տպագրատուն, Վանաձոր, 2011թ., էջեր 100110:
2.Կիրակոսյան Լ. Վ., Պետրոսյան Հ. Պ., Երևանի քաղաքային (ուրբան) տարածքի պատմական
զարգացումը // ՃՇՀԱՀ Գիտական աշխատություններ. - Երևան, 2017. - Հ. I (64). - Էջ 119-125:
3. Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը 1801-1879, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն,
Երևան, 1959, 671 էջ:
4.
Հակոբյան
Թ.,Երևանի
պատմությունը,
1879-1917թթ.,
Երևանի
համալսարանի
հրատարակչություն , Երևան, 1963, 607 էջ:
5. Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը, հնագույն ժամանակներից մինչև 1500թ., Երևանի
432

համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1969, 431 էջ:
6.
Հակոբյան
Թ.,
Երևանի
պատմությունը
1500-1800թթ.,
Երևանի
համալսարանի
հրատարակչություն, Երևան, 1971, 522 էջ:
7. Հարությունյան Վ., Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Երևան, 1992, 540 էջ:
8.Հարությունյան Վ.,Երևանի եկեղեցիները,Երևան,1997:
9.Ղաֆադարյան Կ., Երևանի միջնադարյան հուշարձաններն ու վիմական արձանագրությունները,
Երևան,1975:
10. Շահազիզ Եր., Հին Երևանը, Երևան, 2003, 271 էջ:
11.Гаспарян М., Архитектура Еревана XIX - начала XX века: Градостроительство, жилые дома,
общественные здания, промышленные сооружения, Ушардзан, Ереван, 2008, 200 էջ:

1107/Բ50

Մասնագիտական պրակտիկա

8-րդ գարնանային կիսամյակ

6 կրեդիտ

Ստուգարքային

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝




Գործնական
աշխատանքների
միջոցով
զարգացնել
ուսանողի
մասնագիտական
հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն աշխատելու
կարողությունները։ Ըստ այդմ՝ 4 շաբաթյա մասնագիտական պրակտիկան նախատեսվում է
իրականացնել 2 փուլով․ առաջին երկու շաբաթը ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտում, իսկ հաջորդ երկուսը՝ Հայաստանի պատմության թանգարանում։
Ուսանողներին
անմիջականորեն հաղորդակից դարձնել ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտի
գիտահետազոտական բաժինների ուղղվածությանն ու
առանձնահատկություններին,
հնագիտության,
ազգագրության,
բանագիտության,
սոցիոլոգիայի բաժիններում իրականացվող տեսական և գործնական աշխատանքների
բնույթին, դաշտային և պեղածո նյութերի ու արխիվների մշակման, ուսումնասիրման և
հրատարակման գործընթացներին։



Ծանոթանալ Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի կառուցվածքին, հիմնական
գործառույթներին, հավաքածուների բնույթին և աշխատակազմին։
 Անմիջականորեն հաղորդակցվել բազմաշերտ և հարուստ հավաքածուների գրանցման,
հաշվառման, պահպանման, մշակման, ուսումնասիրման, վերականգնման, ցուցադրման և
հանրայնացման ժամանակակից հնարավորություններին։
 Ծանոթանալ այցելուների տարբեր խմբերի համար իրականացվող թանգարանային
տարաբնույթ միջոցառումներին, կրթական ու ժամանցային ծրագրերին։
9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ Որոշակի գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերել ակադեմիական ինստիտուտներում
իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների վերաբերյալ։ Հստակեցնել
պատկերացումները մասնագիտական տարբեր կազմակերպությունների գործունեության
մասին։
2․ Հնարավորություն ստանալ մասնակցելու ամբիոնի և հիշյալ կառույցների
համագործակցական նախագծերին ու դաշտային հետազոտություններին։ Ուսումն
ավարտելուց հետո հնարավորություն ստանալ աշխատելու ինստիտուտի և թանգարանի
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համապատասխան բաժիններում։
3․ Որոշակի փորձ ու հմտություններ ձեռք բերել հավաքածուների գրանցման, հաշվառման և
պահպանության սկզբունքների ու կանոնների վերաբերյալ։
4․ Ծանոթանալ թանգարանային հավաքածուների հիման վրա իրականացվող
հետազոտական աշխատանքների բնույթին ու տեսակներին։
5․ Ծանոթանալ թանգարանային ցուցադրության կազմակերպման սկզբունքներին,
բնօրինակների և օժանդակ նյութերի հետ աշխատելու կանոններին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ Կազմել թանգարանային առարկայի անձնագիր
2․ Օգտվել ֆոնդային փաստաթղթերից (քարտարան, մատյան, ընդունման-հանձնման
ակտեր․․․)
3․ Ձեռք բերել թանգարանային Էքսկուրսիա և կրթական ծրագիր վարելու նախնական
փորձառություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1․ Մշակել, դասդասել, թեմատիկ, ժամանակագրական կամ այլ սկզբունքներով ի մի բերել
հավաքված նյութը։
2․ Վերլուծել փաստերն ու եզրակացություններ անել։
3․ Գործնականում կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները։
4․ Գործուն մասնակցություն ունենալ թանգարանային ոլորտում իրականացվող
հետազոտական նախագծերի աշխատանքներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
 Հասկանալու գիտության ընդհանուր գործընթացի մշակութային հիմքերը, ինչպես
նաև գիտակցելու իր՝ որպես անհատի, հասարակության անդամի մշակութային
դերակատարումը:
 Պատկերացում կազմելու Երևանի քաղաքաշինական մշակույթի պատմական
զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
 Հասկանալու
ժամանակակից
քաղաքաշինական
գործընթացների
առաձնահատկությունները։
 Իր մասնագիտական ոլորտի զարգացման հետ կապված գործընթացները
տեղավորելու մշակութային ու սոցիալական ավելի լայն համատեքստում:
 Մեկնաբանելու մերօրյա քաղաքաշինական գործընթացները և լուծումներ
առաջարկել տարածական միջավայրի կազմակերպման հիմնախնդիրների
ճանապարհին։
11. Կիրառվում են ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. Ծանոթություն թանգարանի ղեկավար մարմնի, կառավարման համակարգի,
կառուցվածքի, աշխատակազմի հետ։
10. Գործնական պարապմունքներ թանգարանների ցուցասրահներում, ֆոնդերում և
լաբորատորիաներում՝ համապատասխան մասնագետների ղեկավարությամբ։
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11. Տարբեր բաժինների գործունեությանը բնորոշ վարժանքների և
հանձնարարությունների կատարում։
12. Սեմինար-քննարկումներ, ձեռք բերված արդյունքների վերլուծություն - ամփոփում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է գնահատվում
այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել ծրագրով նախատեսված
առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
ուսանողները կարողանում են գործնականում տեսնել, թե ինչպես են
 մշակվում դաշտային, պեղածո և արխիվային նյութերը,
 Իրականացվում հետազոտական աշխատանքները․
 ստեղծվում ցուցադրության գիտական և գեղարվեստական նախագծերը,
 ընտրվում բնօրինակ ցուցանմուշներն ու օժանդակ նյութերը,
 կիրառվում նորագույն տեխնոլոգիաներն ու տեղեկատվական տարաբնույթ միջոցները,
 կազմակերպվում հանրահռչակումն ու հասարակության հետ կապերը,
 նախապատրաստվում և իրականացվում թանգարանային էքսկուրսիան,
 տարբեր տարիքային և սոցիալական խմբերի համար կրթական բազմաբնույթ ծրագրերը։

14. Կազմակերպությունների ցանկ.
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հայաստանի պատմության պետական թանգարան

4.«ԿՈՎԿԱՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
Կրթական ծրագրի մասնագիր
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Կովկասագիտություն» 022802.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կովկասագիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
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Ընդունելությունը կատարվում է համաձայն «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի», ՀՀ
կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
Պատրաստել «Կովկասագիտություն» մասնագիտությամբ բազային կրթություն ստացած,
մեթոդաբանական լիարժեք կարողություններ, հիմնարար գիտելիքներ, տեսական բարձր
պատրաստվածություն, գիտահետազոտական ու մանկավարժական աշխատանք կատարելու
հմտություններ ունեցող, ինչպես նաև վարչական և հասարակական-քաղաքական գործունեությանը
կողմնորոշված մասնագետներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.Ներկայացնելու
կովկասագիտական
տարբեր
գիտաճյուղերի
հիմնախնդիրները,
տարածաշրջանային հետազոտության առանձնահատկությունները,
Կովկասի էթնիկական
պատմության ու պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրության վիճակն ու ապագա
հետազոտությունների ուրվագծերը։
2.Համակողմանի քննության ենթարկելու տարածաշրջանում հայկական մշակութային ներկայության
փաստերն ու իրողությունները, տարածաշրջանային զարգացումներին հայկական էթնիկ տարրի ու
հայկական մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական
համալիր հետազոտությունների համար:
3.Բացահայտելու կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական գործընթացները,
առանձին էթնոսների ու մշակույթների փոխազդեցության ու փոխլրացման երևույթները, նյութական և
հոգևոր մշակույթի դրսևորումները, քաղաքական առնչություններն ու գործընթացները, էթնիկական և
մշակութային ինքնության գիտակցման ու արտահայտման համակարգերը։
4.Ուսումնասիրելու կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացներն և
երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների դրսևորման
զանազան ձևերն ու եղանակները։
5. Բնութագրելու քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները,
վեր հանելու պատմական իրադարձություններում հատուկ
դերակատարում ունեցող
հասարակական խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
6. Բացատրելու մանկավարժության նպատակը, խնդիրներն և մեթոդները, լուսաբանելու
պատմության դասավանդման առանձնահատկությունները, նկարագրելու մեթոդները(մանկավարժի
որակավորման համար դիմելու դեպքում):
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.Տիրապետելու պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից մեթոդաբանությանը,
բնագրով կարդալու ու մեկնաբանելու վրացերեն ու ադրբեջաներեն շարադրված բնագրերը։
2.Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս՝ օգտվելու ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից։
3.Արձագանքելու արդի կովկասագիտության մարտահրավերներին, կիրառելու նոր մեթոդներ ու
մոտեցումներ, վերլուծելու, ընդհանրացնելու փաստերն ու իրողությունները, կատարելու տեսական
եզրակացություններ։
4.Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես պետական կառույցներում,
այնպես էլ կրթության ու գիտության ասպարեզներում։
5.Ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, կառուցելու
տրամաբանված և հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։
6.Ցուցաբերելու մանկավարժական հմտություններ, կիրառելու պատմության դասավանդման
մեթոդներ(ըստ կարգի մանկավարժի որակավորման համար դիմելու դեպքում):
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
թանգարաններ, համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, համացանցային
գիտական ֆորումներ և այլն):
2.Հաղորդակցվելու, ձևակերպելու, ներկայացնելու բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք
(մայրենի և օտար լեզուներով):
3.Ընթերցելու, թարգմանելու և մեկնաբանելու վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով գրված
գիտական տեքստեր:
4.Իրականացնելու
գիտական
հետազոտություններ
ժամանակակից
եղանակներով
ու
մեթոդաբանությամբ:
5.Ձեռք բերելու նյութեր հավաքելու, փաստերը համակարգելու, եզրակացություններ կատարելու
կարողություն։
6.Կողմնորոշվելու արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելու
առաջին բուժօգնություն:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում են անցկացնել ստուգարքներ, ընթացիկ
ստուգումներ և քննություններ, եզրափակիչ քննություններ։ Ստուգարքները, ամփոփիչ և եզրափակիչ
քննությունները անցկացվելու են բանավոր հարցման միջոցով: Եզրափակիչ գնահատումով
դասընթացների երկու ընթացիկ քննությունները, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների
ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում են գրավորների հիման վրա: Հետազոտական
բաղադրիչ ունեցող առարկաների ընթացիկ քննություններից մեկին ուսանողները ներկայացնում են
հետազոտական աշխատանքներ։ Ծրագրի ավարտին ուսանողները պաշտպանության են
ներկայացնում ավարտական աշխատանք։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Կովկասագիտություն» բակալավրի կրթական ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի
անցնել ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության, պատմության, հնագիտության
և ազգագրության ինստիտուտներում, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում, ինչպես նաև
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում, տուրիստական գործակալություններում,
թանգարաններում,
ինչպես
նաև
պետական
կառավարման
տարբեր
օղակներում՝
մարզպետարաններում, քաղաքապետարաններում և այլուր:
2017/2018 ուստարուց ԵՊՀ-ում գործող
բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի
որակավորում շնորհելու կանոնակարգի համաձայն՝ որոշակի պայմաններով մի շարք
դասընթացների
մասնակցելու
դեպքում
«կովկասագիտություն»
կրթական
ծրագրի
շրջանավարտներին տրվելու է նաև պատմության ուսուցչի որակավորում, որը թույլ կտա
աշխատանքի անցել
նաև ՀՀ
հիմնական ու ավագ դպրոցներում, միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատություններում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Կրթական ծրագրով սահմանված վերջնարդյունքների ձեռքբերումը դյուրացնելու նպատակով
ուսանողներին կտրամադրվեն տպագիր և էլեկտրոնային նյութեր, ֆակուլտետի համապատասխան
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տեխնիկայով հագեցած լսարաններում կցուցադրվեն տեսաձայնային նյութեր ու ֆիլմեր:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
«Կովկասագիտություն» բակալավրի ծրագիրը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության համար
առաջնահերթ կարևորություն ներկայացնող Կովկասի երկրների ուսումնասիրությունը մեր երկրում
խթանելու կողմնորոշմամբ։
«Կովկասագիտություն» բակալավրի ծրագիրը մշակելիս որոշակիորեն հաշվի են առնվել Վրաստանի
և Հյուսիսային Կովկասի գիտական ու ուսումնական կենտրոնների համանման ուսումնական
ծրագրերը՝ առաջնորդվելով միջազգային չափանիշներով ու չափորոշիչներով։
Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ որակավորումների ազգային
շրջանակի 6-րդ աստիճանի համար ներկայացված բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման
կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ»-ը,
«Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների լրացման ուղեցույց»-ը, «Արդյունահեն
դասընթացների և կրթական ծրագրերի մշակում, դասախոսի ձեռնարկ»-ը (հեղ.՝ Ա. Բուդաղյան, Ա.
Գրիգորյան) և այլ նյութեր:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական կարողություններ
Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, նպատակների և խնդիրների հստակ գիտակցման
ու պարզաբանման կարողություն
Ուսանողների ակտիվության խրախուսման և մոտիվացնելու կարողություն
Ընդհանուր նպատակ սահմանելու և դրա իրականացման ուղղությամբ ջանքերը
համատեղելու հմտություն
Հետազոտական
Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու կարողություն
Ոսանողներին վերլուծական հմտությունները զարգացնելու, փաստերն ու իրողությունները
ընդհանրացնելու, երևույթները համակողմանիորեն գնահատելու, տեսական
եզրակացություններ կատարելու կարողությունների ներդրման ձգտման առկայություն
Ինտերդիսցիպլինար և համալիր հետազոտությունների մեթոդաբանության իմացություն և
իրականացման հմտություն
Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման ուսումնասիրության մեթոդների ճիշտ
ընտրության և կիրառման հմտություն
Ուսանողներին, կովկասագիտական նոր մոտեցումներին ու մարտահրավերներին
համապատասխան, հետազոտական աշխատանքի մղելու փորձառություն (կարելի է նաև
մասնագիտական պահանջների մեջ ներառել)
Այլ երկրների գիտնականների հետ ընդհանուր հետազոտական նախագծեր մշակելու և
իրականացնելու ներուժի առկայություն
Հաղորդակցման
Ուսանողներին որպես գործընկեր դիտարկելու և ազատ ստեղծագործական մթնոլորտ
ստեղծելու հմտություն
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ՏՀՏ կիրառություն
բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, Power-Point)
հմտություններ,
Մասնագիտական կարողություններ
կովկասագիտական հիմնախնդիրների, տարածաշրջանային գործընթացների, Կովկասի
քաղաքական, տնտեսական, էթնոմշակութային պատմության, նյութական և հոգևոր
մշակութային ժառանգության ուսումնասիրության ժամանակակից եղանակների իմացություն
տարածաշրջանում հայկական ներկայության փաստերի ու իրողությունների իմացության,
տարածաշրջանում հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդի
բացահայտման կարողություն
Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում
Մանկավարժական փորձ
վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների

439

«ԿՈՎԿԱՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Ներկայացնել կովկասագիտական տարբեր գիտաճյուղերի
հիմնախնդիրները, տարածաշրջանային հետազոտության
առանձնահատկությունները, Կովկասի էթնիկական պատմության ու
պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրության վիճակն ու
ապագա հետազոտությունների ուրվագծերը։
Ա2
Համակողմանի քննության ենթարկել տարածաշրջանում հայկական
մշակութային ներկայության փաստերն ու իրողությունները,
տարածաշրջանային զարգացումներին հայկական էթնիկ տարրի ու
հայկական մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր հետազոտությունների
համար:
Ա3
Բացահայտել կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր
պատմական գործընթացները, առանձին էթնոսների ու մշակույթների
փոխազդեցության ու փոխլրացման երևույթները, նյութական և հոգևոր
մշակույթի դրսևորումները, քաղաքական առնչություններն ու
գործընթացները, էթնիկական և մշակութային ինքնության
գիտակցման ու արտահայտման համակարգերը։
Ա4
Ուսումնասիրել կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված
պատմական գործընթացներն և երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ
դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների դրսևորման
զանազան ձևերն ու եղանակները։
Ա5
Բնութագրել քաղաքական գործընթացների
առանձնահատկությունները, վեր հանել պատմական
իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող
հասարակական խավերի և անհատների գործունեության հիմնական
դրվագները:
Ա6
Դրսևորել կովկասագիտության զարգացմանը և բանավեճերին
նպաստելու համար համապատասխան հետազոտական թեմաներ
բացահայտելու ունակություն։

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության
ժամանակակից մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու
մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն շարադրված բնագրերը։

Բ2

Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս՝
օգտվել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից։

Բ3

Արձագանքել արդի կովկասագիտության մարտահրավերներին,
կիրառել նոր մեթոդներ ու մոտեցումներ, վերլուծել, ընդհանրացնել
փաստերն ու իրողությունները, կատարել տեսական
եզրակացություններ։

Բ4

Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես
պետական կառույցներում, այնպես էլ կրթության ու գիտության
ասպարեզներում։

Բ5

Ձևակերպել և լուծել խնդիրներ, կիրառել գիտելիքները
պրակտիկայում, կառուցել տրամաբանված և հստակ բանավոր և
գրավոր խոսք։

Բ6

Պատրաստել զեկուցումներ, կատարել հետազոտություններ՝
պահպանելով մասնագիտական բարեվարքության (էթիկայի)
նորմերը:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Գ2
Գ3

Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(գրադարաններ, արխիվներ, թանգարաններ, համացանցային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, համացանցային
գիտական ֆորումներ և այլն):
Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք (մայրենի և օտար լեզուներով):
Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ
օտար լեզուներով գրված գիտական տեքստեր:

Գ4

Իրականացնելու գիտական հետազոտություններ ժամանակակից
եղանակներով ու մեթոդաբանությամբ:

Գ5

Ձեռք բերել նյութեր հավաքելու, փաստերը համակարգելու,
եզրակացություններ կատարելու կարողություն։
Կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության
դեպքում ցուցաբերելու առաջին բուժօգնություն:

Գ6
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Անգլերեն -1
Անգլերեն -2

1401/Բ01
1401/Բ02
1602/Բ11
1602/Բ13

Գերմաներեն-1
Գերմաներեն-2
Ֆրանսերեն-1
Ֆրանսերեն-2
Չինարեն-1
Չինարեն-2
Թյուրքերեն-1
Թյուրքերեն-2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն

1604/Բ11
1604/Բ13
1608/Բ11
1608/Բ13
1205/Բ09
1205Բ/13
1803/Բ11
1803/Բ13
1705/Բ02
1705/Բ06
0002/Բ12

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա Ա Ա Ա Ա Բ Բ2 Բ Բ Բ
2 3 4 5 6 1
3 4 5
X
X
x
x

Բ
6

Գ
1

x
x
x
X

Գ2 Գ Գ
3 4
X
X
X
X

Գ
5

X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X

0708/Բ03
1302/Բ09
x
0001/Բ07,0
8

X

Կամընտրական դասընթացներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
Գործարարության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ

1302/Բ14
0708/Բ01
1005/Բ01
2101/Բ01
1306/Բ01

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ14

x

x
x

x
x
x

x
x
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x

X

x
x

x

Գ6

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց պատմություն -1
Գրաբար
Կովկասագիտության ներածություն
Ռուսաստանի պատմություն-1
Հայոց պատմություն – 2
Վրաստանի պատմություն-1
Ռուսաստանի պատմություն-2
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Հայոց պատմություն-3
Համաշխարհային պատմություն-1
Վրաստանի պատմություն-2
Ռուսաստանի պատմություն-3
Վրաստանի պատմություն-3
Համաշխարհային պատմություն-2
՛՛ՀԲ՛՛ Աղվանքի և Շիրվանի պատմություն
՛՛ՀԲ՛՛ Ադրբեջանի պատմություն-3
Կովկասագիտության պատմություն
Դիվանագիտության պատմություն (Կովկասյան
տարածաշրջան)
Դիվանագիտական վարվեցողություն (Կովկասյան
տարածաշրջան)
Թուրքիայի պատմություն

2203/Բ01
1007/Բ01
1311/Բ01
1207/Բ01
1901/Բ01
2301/Բ14

X
x
x
x

x
x

x
x
x

1106/Բ15
1408/Բ02
1101/Բ03
1101/ Բ 04
1101/Բ05
1101/Բ06
1101/Բ07
1101/Բ08
1106/Բ09
1101/Բ10
1101/Բ11
1101/Բ12
1101/Բ13
1101/Բ14
1101/Բ15
1101/Բ17
1101/Բ17
1101/Բ18

X

x
X

x

x

x

X
X
X x
x

x
x

x
x

x
x
X

x
x

X
x

X

X

x

x
x

x

X
X

X
X
x

x
x

X

x
x
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X

x

1101/Բ19
1101/Բ20

x

x
x

x

x

Իրանի պատմություն
Իրանը և Կովկասը (Հնագույն ժամանակներից մինչև 21-րդ
դ. սկիզբը)
՛՛ՀԲ՛՛Հյուսիսային Կովկասի պատմություն
Կովկասի հնագիտություն
Կովկասի ազգագրություն
՛՛ՀԲ՛՛Կովկասագիտության տեսություն և
մեթոդաբանություն
Թուրքաին և Կովկասը 16-րդ դարից մինչև 21-րդ դարի
սկիզբ
՛՛ՀԲ՛՛ Կովկասի աշխարհաքաղաքականություն
Կովկասի էթնոքաղաքականություն
Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի պատմություն
Ռուսաստանը և Կովկասը 16-րդ դարից մինչև 21-րդ դարի
սկիզբ

1101/Բ21
1101/Բ30

x
X x

1101/Բ23
1104/Բ24
1104/Բ25
1101/Բ26

x
x

1101/Բ27

X

x

x
x

x

X

x

x
x

x
x

1101/Բ28
1101/Բ29
1101/Բ30
1101/Բ31

x

x

x
X

x
x

x
x

x

X
x

X

X

X

Կամընտրական դասընթացներ – 1
Ադրբեջաներեն-1

1101/Բ46

X

X

X

X

1101/Բ47

X
X

X
X

1101/Բ48

X
X

X
X

1101/Բ49

X
X

X
X

1101/Բ50

X
X

X
X

Վրացերեն-1

Կամընտրական դասընթացներ – 2
Ադբեջաներեն-2
Վրացերեն-2

Կամընտրական դասընթացներ – 3
Ադրբեջաներեն-3
Վրացերեն-3

Կամընտրական դասընթացներ – 4
Ադրբեջաներեն-4
Վրացերեն-4

Կամընտրական դասընթացներ – 5
Ադրբեջաներեն-5
Վրացերեն-5

Կամընտրական դասընթացներ – 6
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Ադրբեջաներեն-6
Վրացերեն-6
Մասնագիտական պրակտիկա

1101/Բ51

X
X

1101/Բ52
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X
X

«ԿՈՎԿԱՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչներ

1401/Բ01

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 1

շաբաթական 2 ժամ

գործ. -30 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
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 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով.
յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1401/Բ05

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

շաբաթական 2 ժամ

գործնական -2 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
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կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ, զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի
կանոնները,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
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
Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:
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1602/Բ 11

Անգլերեն-1

4 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

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

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ 2 Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս՝ օգտվել ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից։

Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք (մայրենի և
օտար լեզուներով):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
անհատական և խմբային աշխատանք
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

անգլերենի քերականական կառույցները
ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/

1. Khasapetian S. “English for History Students”

Yerevan 2009

2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1602/Բ 13

Անգլերեն-2

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
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ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում,
մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում և
թարգմանություն,
ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,
արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ 2 Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս՝ օգտվել ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից։

Գ2 Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք (մայրենի և
օտար լեզուներով):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում
գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/

1. Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005
2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students”

Yerevan 2002

3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011
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Գերմաներեն-1

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ.-60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,
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ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների
մասին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,
հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և կիրառել
դրանք խոսքում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ 2 Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս՝ օգտվել ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից։

Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք (մայրենի և
օտար լեզուներով):

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

գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք,
խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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Գերմաներեն-2

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ.- 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,
ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները
գերմաներեն լեզվից:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքների մասին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ 2 Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս՝ օգտվել ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից։

Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք,
խմբային աշխատանք:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

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

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական հմտություններ
ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողություններ
ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության կարողություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները,
տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
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սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները,
մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ,
թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր:
գ. փոխանցելի կարողություններ
թարգմանելու հմտություններ,
բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ 2 Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս՝ օգտվել ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներից։

Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք (մայրենի
և օտար լեզուներով):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

գործնական պարապմունք,
հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային
աշխատանք,
դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
Présentations et usages
La famille – les âges de la vie
Le temps qui passe
Le physique – l’apparence
Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
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Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.

1608/Բ13

Ֆրանսերեն – 2

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը
բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ
թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2 Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս՝ օգտվել ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից։

Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք
(մայրենի և օտար լեզուներով):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք
հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
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խմբային աշխատանք
դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Les professions – les métiers
La technologie
La communication
L’argent- la banque
Le caractère et la personnalité
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale,
2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.

1705/Բ02

Ռուսերեն- 1

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը
զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները
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ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին
ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին
ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը
ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը
զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները
ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
կրճատել/ընդլայնել տեքստը
պատասխանել հարցերին
ազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք (մայրենի
և օտար լեզուներով):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ
ինքնուրույն աշխատանք
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թիմային աշխատանք
բանավոր ներկայացում
հարց և պատասխան
ստուգողական աշխատանք
ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
թեստային առաչադրանք
բանավոր հարցում
ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները:
Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. 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 специальностей
(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010.

1705/Բ06

Ռուսերեն – 2

4 ECTS կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի

կարողությունները

ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն
ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող
ռուսաց լեզվի իմացություն
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք (մայրենի
և օտար լեզուներով):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ
ինքնուրույն աշխատանք
թիմային աշխատանք
բանավոր ներկայացում/զեկույց/
բանավեճ
ստուգողական աշխատանք
թեստային աշխատանք
վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
թեստային առաչադրանք
բանավոր հարցում
ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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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. Հիմնականգրականությանցանկ.
Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ,
2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для
иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.
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Չինարեն 1-2

4 կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

60 գործնական պարապմունքներ

առաջին և երկրորդ կիսամյակ

ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողի մոտ չինարենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը:
Չինարենի գործնական տիրապետումը` առօրյա հաղորդակցման եզրերում:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. հիմնական գիտելիք և իմացություն
Ուսանողը կյուրացնի չինարենի հնչյունական, գրային և քերականական համեմատաբար պարզ
հասկացությունների հիմնական օրինաչափությունները:
Կհասկանա չինարենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ հիմնական
օրինաչափությունները:
463

բ. գործնական կարողություններ
կտիրապետի 150-200 հերոգլիֆի` դրանք օգտագործելով տարբեր թեմաներով թարգմանութ- յունների
ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը):
Կկարողանա գրել համառոտ նկարագրական տեքստեր:

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 ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք (մայրենի և
օտար լեզուներով):

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

Ուսուցման միջոց հասկացությունը

Ուսուցման
ընդունման նյութը
ուղիները

Ուսուցման
միջոցը

Լսողական Չինարենը

Համակարգիչ, Համակարգիչ,
DVD և VCD
DVD և VCD

բանավոր ձևով

Տեխնիկական
սարքը

Համակարգեր համակարգեր,
դիկտոֆոն և այլն
Տեսողական

Չինարենը
գրավոր խոսքի
ձևով

Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույց,
արբանյակային
ալեհավաք

-
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Լսատեսո- Բանավոր խոսքի
միջոցով
ղական
առարկաների
խոսքային իրադրությունների
նկարագրություն

Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույց,
DVD և VCD
համակարգեր

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

ստուգարք
Ստուգման մեթոդը՝ գրավոր, բանավոր և լսողական հարցում, որն իրականացվում է թեստային
առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից առաջինը՝ գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր և
երրորդը՝ լսողական :
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Քերականություն
Գրավոր խոսք
Բանավոր խոսք
Լսողական հմտություններ
Հիմնական գրականության ցանկ.
刘珣著，《新实用汉语课本》1学生书, 北京语言大学出版社，2006年
刘珣著，《新实用汉语课本》1练习册, 北京语言大学出版社，2006年
姜丽萍著，《HSK标准教程》1学生书， 北京语言大学出版社，2015年
姜丽萍著，《HSK标准教程》1练习册， 北京语言大学出版社，2015年
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1803/Բ11

4 ECTS
կրեդիտ

Թյուրքերեն- 1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն

ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ

զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը
սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ
թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք
(մայրենի և օտար լեզուներով):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ
լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք բուհերի
ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.
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4 ECTS
կրեդիտ

Թյուրքերեն- 2
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շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն

խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները

զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմնախնդիրները
2. սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք (մայրենի
և օտար լեզուներով):

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

1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ
լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք բուհերի
ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

0708/Բ03

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.՝ 30 ժամ

1-ին` գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության,
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բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային
և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ
բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ
հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները,
բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,
վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի
հաշվարկման ժամանակ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
թանգարաններ, համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, համացանցային
գիտական ֆորումներ և այլն):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:
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Ուսումնառության ձևեր
ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման
հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի
փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն ունեցող
փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների հիմնական
դրութները և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան, Ճարտարագետ,
2016թ., 301էջ.
Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.
Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան
Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:
Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.
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2301/Բ14

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ

շաբաթական՝ 2 ժամ

գործ.-2 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական,
ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին
ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական
հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ
ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
թանգարաններ, համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, համացանցային
գիտական ֆորումներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն
առաջադրանքներ:
Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ
ուղարկում էլ. փոստին:
Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը
հանձնել առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման
վրա։ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
2. Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու
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հիմնական սկզբունքները:
3. Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
4. Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։
5. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
2.Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
3.Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:

0002/Բ12

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

շաբաթական 4 ժամ

դաս. - 15, գործ. – 15

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

եզրափակիչ ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու
հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ
և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների
դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու
ուղիները,
ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին
ու պաշտպանության ձևերին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
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դրսևորելու ուղղությամբ,
ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Գ4.կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելու
առաջին բուժօգնություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի
ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
Քաղաքացիական պաշտպանություն:
ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., Հարությունյան
Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քաղպաշտպանության և
արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
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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

1302/Բ09

Փիլիսոփայության հիմունքներ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-30, սեմ. -30

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության
դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային
հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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)
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կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ
իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ներկայացնելու կովկասագիտական
տարբեր գիտաճյուղերի հիմնախնդիրները,
տարածաշրջանային
հետազոտության առանձնահատկությունները, Կովկասի էթնիկական
պատմության ու պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրության վիճակն ու ապագա
հետազոտությունների ուրվագծերը։
Ա1.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Губин, В. Д. Философия, М., 2013.

5.

Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1302/Բ12

Իրավունքի հիմունքներ

2 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
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կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը,
դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։
դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:
գ. գ. ընդհանրական կարողություններ
ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),
օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6 Պատրաստել զեկուցումներ, կատարել հետազոտություններ՝ պահպանելով մասնագիտական
բարեվարքության (էթիկայի) նորմերը
Գ4. Իրականացնել գիտական հետազոտություններ ժամանակակից եղանակներով ու մեթոդաբանությամբ:

Գ5 Ձեռք բերել նյութեր հավաքելու, փաստերը համակարգելու, եզրակացություններ կատարելու
կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
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գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական
հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական
համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք:
Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային
իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը
ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

1007/Բ14

Տնտեսագիտության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների
բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական
համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց
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իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն
ուսանողներին՝ իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել
հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական
տնտեսագիտական հասկացությունները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում
արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես պետական կառույցներում,
այնպես էլ կրթության ու գիտության ասպարեզներում։

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
թանգարաններ, համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
համացանցային գիտական ֆորումներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել
կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և
պարզաբանում,
. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող
առավել կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
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Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական
ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության
հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների
համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,ИнфраМ,, , 2015:
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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 վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4. Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես պետական կառույցներում, այնպես էլ
կրթության ու գիտության ասպարեզներում։
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Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
թանգարաններ, համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, համացանցային
գիտական ֆորումներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ
ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
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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.
Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009,
288с.
Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009,
336с.
Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и
таблицы, СПб., 2007, 352 с.
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Քաղաքագիտության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը,
պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
3. 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
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օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա4 Ուսումնասիրել կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացներն և

երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների
դրսևորման զանազան ձևերն ու եղանակները
Ա6 Դրսևորել կովկասագիտության զարգացմանը և բանավեճերին նպաստելու համար
համապատասխան հետազոտական թեմաներ բացահայտելու ունակություն։
Ա5 Բնութագրել քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները, վեր հանել
պատմական իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող հասարակական
խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Քաղաքական իշխանության էությունը,
կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը
որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Քաղաքական կուսակցություններ և
կուսակցական համակարգեր։ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական
համակարգեր: Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
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Մշակութաբանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.՝ 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին:
ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող
մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա
մշակութային գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
առաջացման և զարգացման տեսությունները,
ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները,
նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու
պայմանները,
ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և
լոկալ դրսևորումները,
տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնելու կովկասագիտական

տարբեր գիտաճյուղերի հիմնախնդիրները,
տարածաշրջանային
հետազոտության
առանձնահատկությունները,
Կովկասի
էթնիկական
պատմության
ու
պատմամշակութային
ժառանգության
ուսումնասիրության վիճակն ու ապագա հետազոտությունների ուրվագծերը։
Ա2. Համակողմանի քննության ենթարկելու տարածաշրջանում հայկական
մշակութային ներկայության փաստերն ու իրողությունները, տարածաշրջանային
զարգացումներին հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդը,
այսպիսով
հիմքեր
նախապատրաստելով
կովկասագիտական
համալիր
հետազոտությունների համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները:
Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
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Մշակութային գործընթացներ:
Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում:
Մշակույթը և գենդերը:
Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
Մշակույթը և լեզուն:
«Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
Розин В.М. Культурология. М., 1998.
Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
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Կրոնագիտության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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2 ECTS
կրեդիտ

տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
դերակատարության մասին, ծանոթացնել,
տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու
հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային
առանձնահատկություններին
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու
զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր
առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների
առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
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)
վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. Համակողմանի քննության ենթարկելու տարածաշրջանում հայկական մշակութային
ներկայության փաստերն ու իրողությունները, տարածաշրջանային զարգացումներին
հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր հետազոտությունների համար:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
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ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և
պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց
դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ
բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում:
Հնդկաստանի ազգային կրոնները, Չինաստանի և Ճապոնիայի ազգային կրոնները,
Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։
Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանությունը, հիմնական
ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, ավանդական և ոչ ավանդական
հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
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շաբաթական 2 ժամ

Բարոյագիտության հիմունքներ

դաս.-30 ժամ
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ECTS կրեդիտ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները,
կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,
ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական
հիմանահրցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:
տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին,
ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ 6. Պատրաստել զեկուցումներ, կատարել հետազոտություններ՝ պահպանելով մասնագիտական
բարեվարքության (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
491

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.
Апресян Ю. Этика. М., 2004.
Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
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Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական
գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով
սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի
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առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները,
գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի
աշխարհայացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության
առարկան,
նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես
նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ
սոցիալական հիմնախնդիրներ,
նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու
հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
թանգարաններ, համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
համացանցային գիտական ֆորումներ և այլն):
Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք
(մայրենի և օտար լեզուներով):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ
ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված
գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
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Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей
редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.
Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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Տրամաբանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու
սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ
իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն:
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
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յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
հասկանալ մտքի կառուցվածքը,
իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության
ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը,
ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,
իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ`
պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության,
հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող
մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
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Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը:
Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը:
Հասկացության տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ:
Հասկացության ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման
էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:
Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները:
Տրամաբանական
մտածողության
հիմնական
օրենքները.
որոշակիության,
անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները:
Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական,
բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

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

1306/Բ14

2 ECTS
կրեդիտ

Հոգեբանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8.

Դասընթացի նպատակն է`

մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
ծանոթացումը,
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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
օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի
առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Բացահայտել
կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական
գործընթացները, առանձին էթնոսների ու մշակույթների փոխազդեցության ու փոխլրացման
երևույթները, նյութական և հոգևոր մշակույթի դրսևորումները, քաղաքական առնչություններն
ու գործընթացները, էթնիկական և մշակութային ինքնության գիտակցման ու արտահայտման
համակարգերը
Բ 5. Ձևակերպել և լուծել խնդիրներ, կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, կառուցել
տրամաբանված և հստակ բանավոր և գրավոր խոսք
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
դասախոսություն,
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սեմինար պարապմունք,
քննարկում,
պրակտիկ աշխատանքներ,
հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և
մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական
հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն:
Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ.
2010, 204 էջ
Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БахрарМ”, 2002.
Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

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
բացատրելու բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները,
նկարագրելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների օրինաչափությունները,
հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման
կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. լուսաբանելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթները,
5. օգտագործելու գիտելիքները բնության երևույթների օրինաչափությունները
մեկնաբանելու և գնահատելու համար:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
թանգարաններ, համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, համացանցային
գիտական ֆորումներ և այլն):
Գ4.
Իրականացնել
մեթոդաբանությամբ:

գիտական

հետազոտություններ
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ժամանակակից

եղանակներով

ու

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:
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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շաբաթական 4 ժամ

դաս.- 40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներինիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,
Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին
դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
Տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն ձեռք
բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ
հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու
արմատավորմանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Համակողմանի քննության ենթարկելու տարածաշրջանում հայկական մշակութային
ներկայության փաստերն ու իրողությունները, տարածաշրջանային զարգացումներին
հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր հետազոտությունների համար:
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Ա5 Բնութագրել քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները, վեր հանել
պատմական իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող հասարակական
խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ակադեմիական դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Զննականության մեթոդ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները:
2.Հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
լեռնաշխարհում: 3.Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): 4.Հայաստանը Երվանդունիների
հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): 5.Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1
թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: 6.Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը:
7.Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): 8.Հայոց թագավորությունը
Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: 9.Կիլիկիայի հայկական պետությունը
(1080-1375 թթ.): 10.Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: 11.Հայ-վրացական
զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: 12.Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
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1408/Բ16

6 ECTS
կրեդիտ

Գրաբար

շաբաթական 6 ժամ

գործ.- 90 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Կովկասագիտության բաժնի ուսանողներին ուսուցանել հայերենի դասական ուղղագրության և
արտասանության կանոններին, գրաբարի քերականական համակարգին, բառապաշարին,
շարահյուսական ընդհանուր առանձնահատկություններին։
Ուսանողների մոտ ձևավորել պատմագրական, գեղարվեստական, հոգևոր և այլ ժանրերի
գրաբար տեքստեր ընթերցելու, հասկանալու, թարգմանելու, հին աղբյուրներից օգտվելու և
դրանք մասնագիտական առումով ըստ հարկի գործածելու հմտություններ և գիտելիքներ:
Ներկայացնել գրաբարն իբրև մեր ժողովրդի մշակութային մեծ ժառանգություն, գրաբարով
ստեղծված գրավոր արժեքները, հիմնական բնագրերը, գրաբարի և ժամանակակից երկճյուղ
հայերենի կապը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տեղյակ լինել հայերենի պատմական զարգացման ընթացքին և այդ շղթայում գրաբարի
ունեցած դերին,
տեղյակ լինել գրաբարով ստեղծված բնագրերին, դրանց բնույթին, միայն գրաբարով
պահպանված համաշխարհային գրավոր երկերին
կարողանալ ճշգրիտ գրել դասական ուղղագրությամբ և ընթերցել գրաբար, միջին հայերեն
բնագրեր,
իմանալ և ներկայացնել գրաբարի քերականական և շարահյուսական հիմնական
օրինչափությունները,
թարգմանել գրաբար տեքստեր։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գրել հին ուղղագրությամբ, ընթերցել և հասկանալ գրաբար տեքստեր
օգտվել գրաբարով գրված պատմագրական, վիմագրական տեքստերից, հիշատակարանների և
այլ աղբյուրների տվյալներից
տեղյակ լինել մեր օրերում գրաբարի գործածության շրջանակներին
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ծանոթ լինել և ըստ անհրաժեշտության օգտվել գրաբարի՝ իբրև արդի հայերենի հարստացման
աղբյուրի, շտեմարանից
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Գրաբարի և հայերենի այլ լեզվավիճակների միջև եղած կապը,
Գրաբար՝ դեռևս չքննված և չթարգմանվան երկերի աշխարհաբար թարգմանություն։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5 Ձևակերպել և լուծել խնդիրներ, կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, կառուցել
տրամաբանված և հստակ բանավոր և գրավոր խոսք
Գ2. Հաղորդակցվել, ձևակերպել, ներկայացնել բանավոր ու գրավոր տրամաբանված խոսք
(մայրենի և օտար լեզուներով):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք
2. Դիդակտիկ նյութերի՝ ձեռագիր մատյանների և այլ աղբյուրների պատճենների մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրաբարն իբրև հայերենի փուլերից մեկը՝ համաժողովրդական լեզու, գրաբարով ստեղծված
ինքնուրույն և թարգմանական գրավոր ժառանգությունը։
Գրաբարի (դասական) ուղղագրությունը, հնչյունական համակարգը, արտասանությունը,
հնչյունափոխական կանոնները։
Գրաբարի բայական համակարգը, ժամանակաձևեր, դրանց կազմության եղանակները,
իմաստները,
Գրաբարի անվանական հոլովման համակարգը, հոլովիչներ, հոլովակերտներ, պարզ և խառն
հոլովումներ:
Գրաբարի դերանվանական հոլովումները, անձնական, ցուցական դերանուններ,
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գործածության օրինաչափությունները։
Գրաբարի անկանոն հոլովումները և անկանոն խոնարհումները։
Պակասավոր, եղանակիչ բայեր, բաղադրյալ ժամանակաձևեր։
Գրաբարի նախդիրներն ու նախադրությունները։
Գրաբարի ածականներն ու թվականները։
Համաձայնությունն ու շարադասությունը գրաբարում։
Գրաբարի շաղկապները, մակբայները, հոդերը։
Միջին հայերենի հիմնական բնութագիրը և միջին հայերենով ստեղծված գրավոր
ժառանգությունը։
Գրաբարի կապը արդի հայերենի ճյուղերի հետ․ քերականական, բառապաշարային
Գրաբարի գործածությունը ուշ շրջանի աղբյուրներում, գրապայքար։
Գրաբարի գործածության շրջանակները արդի ժամանակներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2007։
Աբրահամյան Ա, Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976։
Շարաբխանյան Պ., Հայոց լեզվի պատմության քրեստոմատիա, Եր, 1985։
Պողոսյան Ն., Գրիգորյան Ս., Գրաբարի ընթերցարան, Եր., 2010։
5-րդ դարի հայ պատմագրական երկեր, Աստուածաշունչ։

1101/Բ16

Կովկասագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-20 ժամ, գործ.- 10 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
. ընդգծել կովկասագիտության հիմնախնդիրների քննական վերլուծության կարևորությունը,
.լուսաբանել կովկասագիտական հետազոտությունների գլխավոր ուղղությունները,
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. հատուկ ուշադրություն բևեռել կովկասագիտական հետազոտությունների ճանաչողական
նշանակությանը,
.քննարկել կովկասագիտության եզրութաբանական ապարատը,
. հիմնավորել կովկասագիտական հետազոտության և նրա մեթոդաբանության կապի
անհրաժեշտությունը,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Դասակարգելու կովկասագիտության պատմության սկզբնաղբյուրները,
2.Ամբողջական պատկերացում ունենալու կովկասագիտական առավել նշանակալի
տեսությունների և մեթոդաբանական դպրոցների մասին,
3.Քննական վերլուծության ենթարկելու կովկասագիտական հետազոտություններում նոր
մոտեցումներն ու մեկնաբանությունները,
4.Իմաստավորելու <<կովկասյան քաղաքակրթական աշխարհ >> հասկացությունը:
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Կովկասագիտության բովանդակության վերաբերյալ դրսևորելու ինքնուրույն մոտեցումներ,
2. ցուցաբերելու գործնական հմտություններ հետազոտության գիտական ապարատի
ստեղծման հետ կապված,
3.Դասընթացից ձեռք բերած գիտելիքները կիրառելու սեփական կովկասագիտական
հետազոտության թեմայի ընտրության և գիտական հիմնավորման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ուսումնասիրել կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացներն
և երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների
դրսևորման զանազան ձևերն ու եղանակները
Ա6. Դրսևորել կովկասագիտության զարգացմանը և բանավեճերին նպաստելու համար
համապատասխան հետազոտական թեմաներ բացահայտելու ունակություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Ակադեմիական դասախոսություններ,
2.Ուսումնական հետազոտություն / ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում/,
3.Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանք հանձնարարված հիմնական գրականության հիման
վրա,
4. Զննականության մեթոդ և գրաֆիկական կազմակերպիչներ /Վենի տրամագիծ,
հասկացությունների համեմատության էմաձև, տեաձև աղյուսակներ և այլն/:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Որպես կանոն առաջին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցմամբ և
գնահատվում 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ ընթացիկ քննությունն գնահատվում է ուսանողների ներկայացրած
գիտահետազոտական աշխատանքների քննարկման և ստուգման հիման վրա՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կովկասագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն դասընթացի առարկան, խնդիրները,
նպատակները:
‹‹Կովկասը›› իբրև բազմիմաստ, միջկրթանքային եզրույթ: Կովկասի վերաբերյալ
գիտությունների համակարգը: Կովկասագիտական լեզվաբանության, ազգագրության,
երկրաբանության հետազոտությունները :
Կովկասյան քաղաքակրթությունը իբրև կովկասագիտության հարացույց:
Ազգայնականությունը իբրև կովկասագիտության հարացույց:
Կովկասագիտությունը իբրև լոկալ, տարածաշրջանային պատմություն:
Պատմական նոր գիտաճյուղերը / Գենդերային պատմություն, առօրեականության
պատմություն, բանավոր պատմություն,այլընտրանքային պատմություն, պատմական
իմագոլոգիա/ Կովկասի պատմության մեջ:
Կովկասագետ – հետազոտողի տիպն ու անձնական որակներըև նրա հետազոտական
գործունեության դիտանկյունները:
Փաստերը և նրանց տիպաբանությունը Կովկասի պատմության հետազոտման ժամանակ:
Սկզբնաղբյուրի ընտրության սկզբունքներն ու նրանով կովկասագետի աշխատանքի փուլերը:
Կովկասագիտության հետազոտման ընդհանուր և հատուկ մեթոդները:
Գիտահետազոտական բաղադրիչ. / 2-րդ ընթացիկ քննությանը շարադրվում
և բանավոր ներկայացվում են ռեֆերատներ հետևյալ թեմաներով.
1.Կովկասի պատմության հետազոտման հիմնական սկզբունքները:
2.

Կովկասագիտության հետազոտման համընդհանուր և հատուկ մեթոդները:

3.Սկզբնաղբյուրները և նրանցով աշխատանքի կատարման փուլերը:
4. Կովկասի վերաբերյալ գիտությունների համակարգը:
5.Կովկասյան քաղաքակրթությունը իբրև կովկասագիտության հարացույց:
6.Հայկական ազգայնականության առանձնահատկությունները:
8. Այլատյացությունը ադրբեջանական ազգայնականության համատեքստում:
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9. Կովկասագիտության հայկական դպրոցը և նրա առջև ծառացած մարտահրավերները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ. Հովհաննիսյան, Ինչպես գրել գիտական աշխատանք պատմությունից, Երևան, 2007։
2. Косвен М.О., Этнография и история Кавказа, М., 1961.
3.Габунина З.М.,Научные портреты кавказоведов- лингвистов, Нальчик, 1991.
4.Гаджиев К.,Геополитика Кавказа, М.,2003.
5.В. А. Кузнецов, Введение в кавказоведение(историко-этнологические очерки народов
Северного Кавказа), Владикавказ, 2004.
6. П. А. Кузьминов, Кавказоведение на грани веков, http://kvkz.ru/stati/2801-kavkazovedenie-nagrani-vekov.html.
7. Алексеев М.Е., Очерки истории отечественного кавказоведения ,М.,2008.
8. ,,Теория и методология истории: учебник для вузов’’,/ Отв. Редакторы В.В.Алексеев, Н.Н.
Крадин и др./, Волгоград , 2014.

1101/Բ18

Ռուսաստանի պատմություն-1

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-44 ժամ, գործ.- 16 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին տրամադրել համակողմանի գիտելիք Ռուսաստանի պատմության
նախապատմական ժամանակների, պետականության պատմության սկզբնավորման ու
զարգացման շրջանի վերաբերյալ
ծանոթացնել 9-18-րդ դդ. Ռուսաստանի պատմությունը, պետական կառույցը ու դրա
վերափոխումները (իշխանություն, ֆեոդալական մասնատվածություն, թագավորություն,
կայսրություն)
օժանդակել ուսանողներին՝ ժամանակաշրջանի մասին առավել ընդգրկուն պատկերացումներ
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կազմելուն և դրանք իրենց մասնագիտական հմտություններում օգտագործելուն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Հիմնական ուղղություններով ներկայացնել Ռուսաստանի հնագույն ժամանակներից մինչև
18-րդ դարը ընդգրկող պատմության բոլոր առանցքային ու կարևոր խնդիրները՝ շաղկապելով
դրանք Կովկասի պատմությանը
Թվարկել, դասակարգել և ներկայացնել ժամանակաշրջանի պատմության հիմնական
սկզբնաղբյուրները, քննական վերլուծության ենթարկել այդ պատմափուլի առանցքային
նշանակություն ունեցող գրականությունը
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ռուսաստանի պատմության այդ ժամանակաշրջանի գործընթացները վերլուծել և տալ դրանց
գնահատականները
Գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում
ձեռք բերած գիտելիքներ,
Գնահատել Ռուսաստանի տեղն ու դերը միջազգային ասպարեզում, համեմատելով այն
միջնադարյան և կապիտալիզմի ձևավորման ժամանակաշրջանի այլ խոշոր երկրների հետ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Պատկերացում ունենալ Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ՝
օգտագործելով պատմականության սկզբունքը

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Արձագանքել արդի կովկասագիտության մարտահրավերներին, կիրառել նոր մեթոդներ ու

մոտեցումներ, վերլուծել, ընդհանրացնել փաստերն ու իրողությունները, կատարել տեսական
եզրակացություններ։
Ա5. Բնութագրելու քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները, վեր հանելու
պատմական իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող հասարակական
խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2.Գիտական բանավեճերի և սեմինարների անցկացում
3. Ֆիլմերի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

509

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սլավոնների առաջացումը, զբաղեցրած տարածքը
Կիևյան Ռուսիայի կազմավորումն ու զարգացումը
Ֆեոդալական մասնատվածությունը Հին Ռուսիայում
Ռուսաստանը 15-րդ դարից մինչև 17-րդ դ. սկիզբ
Ռոմանովների դինաստիայի հաստատումը. առաջին Ռոմանովներ
Ռուսաստանը Պետրոս Մեծի և նրա հաջորդների օրոք

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մուրադյան Մ., Մինասյան Է., Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային
հարաբերությունների համակարգում (18-19-րդ դդ.), Ե., 2005:
Блейк С., Рюриковичи, М., 2014.
Колыванова М. О., Русь и монголы 13 в., М., 2010.
Костомаров Н., Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деателей. книга 1, 2, М., 2004.
Основы курса истории России , под. ред. А. С. Орлов. и.д., М., 2009.
Сахарова А. Н., История России, том 1, М., 2003.

1106/Բ19

4 ECTS
կրեդիտ

Հայոց պատմություն -2

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-4 4 ժամ, գործ.- 16 ժամ
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2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր դարաշրջանի կարևորագույն հարցերը,
Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր դարաշրջանի
հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն ձեռք
բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 2. Համակողմանի քննության ենթարկելու տարածաշրջանում հայկական մշակութային
ներկայության փաստերն ու իրողությունները, տարածաշրջանային զարգացումներին
հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր հետազոտությունների համար:
Ա5. Բնութագրել քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները, վեր հանել
պատմական իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող հասարակական
խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
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3. Գիտական բանավեճ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային գործընթացները Հայաստանում 15-17-րդ
դարերում:
2.Հայաստանն ու հայերը 18-րդ դարում. ազգային-ազատագրական շարժումներ, պայքար,
քաղաքական դեգերումներ, տնտեսական ու մշակութային կյանք:
3.Հայերի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ինքնակազմակերպման մակարդակի
աննախադեպ բարձրացումը, պետականության վերականգնման փշոտ ժանապարհը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
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:
Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье ÕIÕ - íà÷. ÕÕ ââ., чàñòü первàÿ, Ер., 2006.

1101/Բ20

4 ECTS
կրեդիտ

Վրաստանի պատմություն-1

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-44 ժամ, գործ.- 16 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասախոսությունների ու սեմինարների միջոցով ուսանողներին ներկայացնել Վրաստանի
պատության հետևյալ հարցերը՝ վրաց ժողովրդի ծագումը, վաղ վրացական պետական
կազմավորումները, վրաց ժողովրդի ներէթնիկ խմբերը, հայ-վրացական մշակութային
փոխառնչությունները, Վրաստանի դարձը, վրացական գրերի ստեղծումը, վաղմիջնադարյան
Վիրքի քաղաքական անցուդարձերը, վաղմիջնադարյան Վիրքի պատմության զարգացման
հիմնական առանձնահատկությունները, արաբական ու սելջուկյան շրջանի Վրաստանի
պատմությունը, Վրաստանի միավորման ու հզորացման պատճառները, մոնղոլական
տիրապետության հաստատումը, Վրաստանի միասնության վերականգնումը, միացյալ
Վրացական թագավորության տրոհումը 15-րդ դարի երկրորդ կեսին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ունենալ ընդհանուր պատկերացում Վրաստանի պատմության առանձնահատկությունների
մասին
Իմանալ Վրաստանի պատմության հիմնական սկզբնաղբյուրները
Պատկերացնել Վրաստանի սոցիալական և տնտեսական զարգացման միտումները վաղ և
զարգացած միջնադարում
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Հմտանալ գիտական ապարատի կազմության մեջ ու ճշտորեն հղել
Կիրառել քննական վերաբերմունք տարատեսակ աղբյուրների նկատմամբ
Իրականացնել գիտահետազոտական նյութի հավաքում, կատարել բակալավրի ավարտական
աշխատանքի ու դիպլոմայինի կառուցվածքի ընտրություն
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Մեկնաբանել Վրաստանի պատմությանն առնչվող բազմաբնույթ հարցեր
Տալ գիտական, հավասարակշիռ մեկնաբանություններ
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Համակողմանի քննության ենթարկելու տարածաշրջանում կովկասյան մշակութային
ներկայության փաստերն ու իրողությունները, տարածաշրջանային զարգացումներին
կովկասյան ժողովուրդների ու կովկասյան մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր
նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր հետազոտությունների համար:
Ա3. Բացահայտել
կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական
գործընթացները, առանձին էթնոսների ու մշակույթների փոխազդեցության ու փոխլրացման
երևույթները, նյութական և հոգևոր մշակույթի դրսևորումները, քաղաքական առնչություններն
ու գործընթացները, էթնիկական և մշակութային ինքնության գիտակցման ու արտահայտման
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համակարգերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ակադեմիական դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Գիտական բանավեճ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1` Վրաստանի աշխարհագրական դիրքը և բնաշխարհը: Վրաստանի հիմնական պատմական
երկրամասերը։ 2` Վրաց ժողովրդի ներէթնիկ խմբերը: 3`Հայ-վրացական լեզվական և
մշակութային շփումները: 4` Վրաց ժողովրդի էթնոգենեզի հիմնահարցը, քարթվելական ցեղերը
ՔԱ 3-2 հազարամյակներում: 5` Իբերիայի թագավորության կազմավորումը։ 6՝ Վրաստանի
քրիստոնեացումը։ 7` Արևելյան Վրաստանը 5-րդ դարում: 8`Արևելյան Վրաստանը 6-րդ
դարում, թագավորության վերացումը: Թեմա 9` Արաբական տիրապետության հաստատումը
Արևելյան Վրաստանում: 10՝ Վրաստանի միավորման նախադրյալների ստեղծումը 9-10-րդ
դարերում: 11` Վրաստանի միավորման ընթացքը 10-ր դարի վերջերին- 11-րդ դարի սկզբին.:
12` Սելջուկյան արշավանքները, Արևելյան Վրաստանի գրավումը։ 13՝ Վրաստանը Դավիթ
Շինարարի օրոք, Վրաստանի տարածքային ընդարձակումն ու տնտեսական վերելքը։ 14`
Վրաստանը Դեմետրե 1-ինի և Գեորգի 3-րդի օրոք: 15՝ Թամար թագուհու ներքին ու արտաքին
քաղաքականությունը։ 16՝ Մոնղոլական տիրապետության հաստատումը Վրաստանում։ Երկրի
բաժանումը երկու թագավորությունների։ 17՝ Մոնղոլական տիրապետության վերացումը և
Վրաստանի միասնության վերականգնումը, 18՝ Վրացական միացյալ թագավորության
տրոհումը 15-րդ դարի երկրորդ կեսին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, հ. I, II, Երևան, 2013, 2016։
2. Silogava V., Shengelia K. History of Georgia: from the ancient times through the «Rose revolution».
Tbilisi, 2007.
3. Rapp, Stephen H., Studies in medieval Georgian historiography: early texts and Eurasian contexts,
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Louvain, 2003.
4. Braund, David, Georgia in antiquity: a history of Colchis and Transcaucasian Iberia 550 BC - AD 562,
Oxford, 1999.
5. Rayfield D., Edge of Empires. A History of Georgia, London: 2012
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Ռուսաստանի պատմություն-2

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-4 4 ժամ, գործ.- 16 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին տրամադրել համակողմանի գիտելիքներ Ռուսաստանի պատմության 19-րդ դարի
ժամանակահատվածի վերաբերյալ
ծանոթացնել 19-րդ դարի Ռուսաստանի պատմությունը, պետական կառույցը ու դրա
վերափոխումները, արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը, Ռուսաստանի տարածքային
աճն ու ազդեցության մեծացումը Կովկասում
օժանդակել ուսանողներին՝ ժամանակաշրջանի մասին առավել ընդգրկուն պատկերացումներ
կազմելուն և դրանք իրենց մասնագիտական հմտություններում օգտագործելուն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2.Գիտական բանավեճերի և սեմինարների անցկացում
3. Ֆիլմերի դիտում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Հիմնական ուղղություններով ներկայացնել Ռուսաստանի 19-րդ դարը ընդգրկող
պատմության բոլոր առանցքային ու կարևոր խնդիրները՝ շաղկապելով դրանք Կովկասի
պատմությանը
Թվարկել, դասակարգել և ներկայացնել ժամանակաշրջանի պատմության հիմնական
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սկզբնաղբյուրները, քննական վերլուծության ենթարկել այդ պատմափուլի առանցքային
նշանակություն ունեցող գրականությունը
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ռուսաստանի պատմության այդ ժամանակաշրջանի գործընթացները վերլուծել և տալ դրանց
գնահատականները
Գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում
ձեռք բերած գիտելիքներ,
Գնահատել Ռուսաստանի տեղն ու դերը միջազգային ասպարեզում, համեմատելով այն
ժամանակաշրջանի այլ խոշոր երկրների հետ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Պատկերացում ունենալ Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ՝
օգտագործելով պատմականության սկզբունքը

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ուսումնասիրել կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացներն
և երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների
դրսևորման զանազան ձևերն ու եղանակները
Ա5 Բնութագրել քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները, վեր հանել
պատմական իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող հասարակական
խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.Մուրադյան Մ., Մինասյան Է., Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային
հարաբերությունների համակարգում (18-19-րդ դդ.), Ե., 2005:
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Մուրադյան Մ., Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (19-րդ դար), Ե., 2011:
История России с начала 19-ого в. до начала 21-огов., Под ред. А. Сахарова, М., 2005.
История России 19-нач. 20-ого в., под ред. акад. В. Федорова, М., 2006.
Сахарова А. Н., История России, т. 2, М., 2005.

1106/Բ23

4 ECTS
կրեդիտ

Հայոց պատմություն -3

շաբաթական 4 ժամ

դաս.- 44 ժամ, գործ.- 16 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նորագույն դարաշրջանի պատմության առանցքային
հարցերի վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և
բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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Տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն ձեռք
բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 Համակողմանի քննության ենթարկելու տարածաշրջանում հայկական մշակութային
ներկայության փաստերն ու իրողությունները, տարածաշրջանային զարգացումներին
հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր հետազոտությունների համար:
Գ5 Ձեռք բերելու նյութեր հավաքելու, փաստերը համակարգելու, եզրակացություններ
կատարելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Գիտական բանավեճ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հայաստանի առաջին հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): 2.Խորհրդային Հայաստանը (19201991 թթ.): 3.Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.):
4.Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
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Հակոբյան Ա., Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում, Եր.,
2016:
Ղազախեցյան Վ., Հայաստանը 1920-1940 թվականներին, Եր., 2005:
Մանուկյան Ա., Քաղաքական այլախոհությունը Հայաստանում 1950-1988 թթ., Եր., 2005:
Վիրաբյան Ա., Հայաստանը Ստալինից մինչև Խրուշչով. հասարակական-քաղաքական կյանքը
(1945-1957), Եր., 2001:
Մինասյան Է., Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն, Եր., 2013:

1101/Բ28

Համաշխարհային պատմություն-1

6 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 5 ժամ

դաս.-50 ժամ, գործ.- 25 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ձևավորել կայուն գիտելիքներ հին և միջնադարյան քաղաքակրթությունների աշխարհագրական
միջավայրի, քաղաքական, տնտեսական, հասարակական, մշակութային պատմության
վերաբերյալ,
Ձևավորել պատմական մտածողության հմտություններ՝ նպաստելով ուսանողների քննական
մտածողության զարգացմանը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնել թե ինչ է պատմությունը, ինչու և ինչպես են այն ուսումնասիրում, բացատրել
համաշխարհային պատմության պարբերացման հիմնախնդիրը և ներկայացնել պարբերացման
տարբեր համակարգեր,
Նկարագրել և բացատրել դասընթացի շրջանակում ուսումնասիրված երկրի, տարածաշրջանի,
քաղաքակրթության քաղաքական, հասարակական, տնտեսական, մշակութային պատմության
հիմնական իրողությունները,
Ներկայացնել դրանցում առանձին անհատների և հասարակական խմբերի
դերակատարությունը, բացատրել, վերլուծել և գնահատել նրանց նպատակները, ծրագրերը,
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շարժառիթները,
Սահմանել և բացատրել դասընթացի շրջանակում ուսումնասիրված հիմնական եզրույթներն ու
հասկացությունները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Մտաբերել, ընտրել, համակարգել և կիրառել դասընթացի ընթացքում ձեռք բերված
գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքում,
Դրսևորել պատմական մտածողության հմտություններ, այն է ներկայացնել, բացատրել, վերլուծել
և գնահատել պատմական զարգացումների և գործընթացների պատճառներն ու հետևանքները,
նմանություններն ու տարբերությունները, փոփոխություններն ու շարունակականությունը
ժամանակի և տարածության մեջ։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Կիրառել քննական մտածողության հմտություններ, ինքնուրույն դատողություններ
արտահայտել մարդկության պատմական փորձառության վերաբերյալ՝ հիմնավորելով դրանք
փաստարկներով,
Ճանաչել, հասկանալ և արժևորել համաշխարհային պատմամշակութային ժառանգությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Բնութագրելու քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները, վեր հանելու
պատմական իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող հասարակական
խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
Գ4. Իրականացնելու գիտական հետազոտություններ ժամանակակից եղանակներով ու
մեթոդաբանությամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն:
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2. Հին Արևելքի պատմություն:
3. Հին Հունաստանի պատմություն:
4. Հին Հռոմի պատմություն:
5. Միջին դարերի պատմություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Traditions and Encounters: A Global Perspective on the Past, v. A,
Mc Graw Hill, 2016.
2. Чубарян А. (ред.), Всемирная история. В 6 томах. Том 1. Древний мир, М., 2011.
3. Чубарян А. (ред.), Всемирная история. В 6 томах. Том 2. Средневековые цивилизации Запада и
Востока, М., 2011.

1101/Բ25

4 ECTS
կրեդիտ

Վրաստանի պատմություն-2

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-40 ժամ, գործ.- 20 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝ գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին
քաջատեղյակ դարձնել Վրաստանի պատմական անցյալին, ուսանողների մոտ ձևավորել
Վրաստանի պատմության 16-րդ դ. սկզբի և 18-րդ դ. ավարտի, մինչև 1801թ. առաջ եկած
ռուսական տիրապետության ժամանակաշրջանն ընդգրկող պատմական կարևոր
իրադարձությունների մասին համապատասխան գիտելիքներ, տալ պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել Վրաստանի 16-րդ դարից մինչև 18-րդ դարը ընդգրկող պատմության բոլոր
առանցքային ու կարևոր խնդիրները՝ շաղկապելով դրանք Կովկասի պատմությանը:
Թվարկել, դասակարգել և ներկայացնել ուշ միջնադարի պատմության հիմնական սոցիալական
և տնտեսական զարգացման միտումները, ավատատիրական հարաբերությունների
օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները Վրաստանում:
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Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու Վրաստանի պատմության
հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծել Վրաստանի պատմության` այդ ժամանակաշրջանի գործընթացները և տալ դրանց
գնահատականները:
կիրառել գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներ:
Տարբերակել շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտագործել պատմականության սկզբունքը՝ Վրաստանի պատմության հիմնահարցերի
վերաբերյալ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2. Համակողմանի քննության ենթարկելու տարածաշրջանում հայկական մշակութային
ներկայության փաստերն ու իրողությունները, տարածաշրջանային զարգացումներին
հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր հետազոտությունների համար:
Ա6․ Դրսևորել կովկասագիտության զարգացմանը և բանավեճերին նպաստելու համար
համապատասխան հետազոտական թեմաներ բացահայտելու ունակություն։
Բ5. Ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, կառուցելու
տրամաբանված և հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ակադեմիական և ակնարկային դասախոսություններ
2. Սեմինար պարապմունքներ
3.Գիտական բանավեճ
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1` Վրաստանն իր կազմալուծման և օսմանա-իրանական պատերազմների սկզբնական
փուլում (XVI դ.): 2` Կախեթի թագավորությունը և Ռուսաստանի հետ
փոխհարաբերությունների առաջացումը (XVI դ.): 3` Իմերեթի թագավորությունը XVI դարում:
4`Քարթլիի և Կախեթի թագավորությունները XVII դարի սկզբին: 5` Վրաց ժողովրդի
ազատագրական պայքարը՝ Թեյմուրազ Առաջին և Գիորգի Սաակաձե: 6` Քարթլիի և Կախեթի
թագավորությունները XVII դարի երկրորդ քառորդին: 7` Քարթլիի և Կախեթի
թագավորությունները XVII դարի երկրորդ կեսին: 8` Արևմտյան Վրաստանը XVII դարում: 9`
Սամցխե-Սաաթաբագոյի իշխանապետությունը XVI-XVII դարերում: 10` Քարթլիի և Կախեթի
թագավորությունները XVIII դարի առաջին քառորդին: 11` Արևելյան Վրաստանն «օսմալոբայի»
և «ղզլբաշոբայի» շրջանում: 12` Արևելյան Վրաստանը XVIII դարի 50-70-ական թթ.: 13`
Արևելյան Վրաստանը XVIII դարի 80-90-ական թթ.: 14` Արևմտյան Վրաստանը XVIII դարում:
15` Գիորգի ԺԲ և Արևելյան Վրաստանի կլանումը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Silogava V., Shengelia K. History of Georgia: from the ancient times through the «Rose revolution».
Tbilisi, 2007.
Rayfield D., Edge of Empires. A History of Georgia, London: 2012
А в а л о в 3. Д. Присоединение Грузии к России. Спб., 1901.
Дубровин Н., Георгий XII – последний царь Грузии и присоединение ее к России. СПб., 1897.

1101/Բ26

Ռուսաստանի պատմություն-3

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.- 44 ժամ, գործ. - 16 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին համակարգային գիտելիքներ
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հաղորդել Ռուսաստանի (Խորհրդային Ռուսաստան, ԽՍՀՄ, Ռուսաստանի Դաշնություն) 19172017 թթ. պատմության կարևոր և առանցքային հիմնախնդիրների մասին,
ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնավոր գիտելիքներ պատմական տվյալ ժամանակաշրջանի
իրադարձությունների վերաբերյալ՝ արդի իրողությունները ճիշտ ընկալելու և գնահատելու,
հետևություններ կատարելու համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Դրսևորել մասնագիտական գիտելիքներ և իմացություն Խորհրդային Ռուսաստանի, ԽՍՀՄ-ի և
Ռուսաստանի Դաշնության 1917-2017 թթ. պատմության մասին,
բացահայտել Խորհրդային Ռուսաստանի, ԽՍՀՄ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության դերը
նորագույն ժամանակաշրջանի համաշխարհային պատմության մեջ,
կողմնորոշվել ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի պատմական գործընթացներում, ըմբռնել
Ռուսաստանի պատմության շարունակականությունը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնական մասնագիտական կարողություններ ձեռք բերել Խորհրդային Ռուսաստանի,
ԽՍՀՄ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության 1917-2017 թթ. պատմության հիմնահարցերը առավել
խորը ուսումնասիրելու համար,
Խորհրդային Ռուսաստանի, ԽՍՀՄ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության 1917-2017 թթ. պատմության
մասին ստացած գիտելիքները օգտագործել հետագա ուսումնառության ընթացքում հարակից
դասընթացներն, առաջին հերթին՝ Խորհրդային Հայաստանի պատմության, առավել ըմբռնելու
և հանգամանալից յուրացնելու համար,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
ստացած ընդհանրական, փոխանցելի կարողությունները օգտագործել
գիտամանկավարժական պրակտիկաների ժամանակ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա5. Բնութագրելու քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները, վեր հանելու
պատմական իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող հասարակական
խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
Գ4. Իրականացնելու գիտական հետազոտություններ ժամանակակից եղանակներով ու
մեթոդաբանությամբ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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Դասախոսություններ՝ տեսական, փաստական և վերլուծական նյութի մատուցմամբ, նաև
թեմատիկ քարտեզների միջոցով,
2. սեմինար պարապմունքներ՝ մատուցված նյութը ուսանողների կողմից առավել
համակողմանի յուրացնելու նպատակով,
3. գործնական աշխատանքներ՝ ուսանողների ստացած գիտելիքները և ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու ունակությունները բացահայտելու նպատակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1917թ. ռուսաստանյան հեղափոխությունները և խորհրդային իշխանության հաստատումը
Ռուսաստանը քաղաքացիական պատերազմի և օտարերկրյա ներխուժման շրջանում (19171921թթ.)
Կովկասի և Անդրկովկասի խորհրդայնացումը
Խորհրդային Անդրդաշնության և ԽՍՀՄ-ի կազմավորումը
Խորհրդային պետության միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը (19201930-ական թթ.)
Վարչահրամայական համակարգի հաստատումը ԽՍՀՄ-ում և ստալինյան բռնաճնշումները
(1920-1930-ական թթ.)
ԽՍՀՄ-ը Երկրորդ աշխարհամարտի և Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (19391945թթ.)
ԽՍՀՄ միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը 1946-1991թթ.
ԽՍՀՄ սոցիալ-տնտեսական դրությունը և հասարակական-քաղաքական կյանքը 1946-1991թթ.
Ազգային հիմնահարցը ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման տարիներին
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ԽՍՀՄ փլուզումը և ԱՊՀ ստեղծումը
Ռուսաստանի Դաշնությունը 1990-ական թթ. և 21-րդ դարի սկզբին

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

История России. 20-ый век, М., 1996.
Новейшая история Отечества. 20-ый век. Учебник для вузов, в 2-ух томах, М, 1998.
Мунчаев Ш., Устинов В., История России. Учебник для вузов, М., 2005.
Բորիսով Յու., ՍՍՀՄ պատմություն: Թարգմ. Ս. Ստեփանյանի, Ե.,1989:
Հայոց պատմություն, հատոր IV, գիրք I-II. Նորագույն ժամանակաշրջան (1918-1991 թթ.),
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Ե., 2010:
Խաչատրյան Կ., Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1920-1922 թթ., Երևան, 2007:
Աբրահամյան Հ., Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակություն, Ե., 2011

1101/Բ27

4 ECTS
կրեդիտ

Վրաստանի պատմություն-3

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-44 ժամ, գործ.- 16 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել Վրաստանի նոր և նորագույն շրջանների պատմության հիմնահարցերը,
զարգացման ընթացքի առանձնահատկությունները, էթնոքաղաքական, դավանակրոնական
հարաբերությունների ամբողջությունը, զարգացման արդի միտումներն ու հեռանկարները:
Լուսաբանել բազմազգ Վրաստանում էթնիկ հակամարտությունների ծագման և զարգացման
պատմական արմատներն ու դրանց ժամանակակից դրսևորումները:
Բացահայտել Վրաստանի հանրապետությունում ներկա իրողությունների
պատճառահետևանքային կապերի գործնական նշանակությունն ու դերակատարությունը
տարածաշրջանի անվտանգության համատեքստում :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.Դասակարգել ու ներկայացնել Վրաստանի պատմությանն առնչվող սկզբնաղբյուրները:
Քննական վերլուծությամբ մատուցել Վրաստանի պատմությանը վերաբերող
գրականությունը, մասնավորապես բացահայտելով դրանցում տեղ գտած նենգափոխումներն
ու խեղաթյուրումները:
Ձևակերպել Վրաստանի պատմության առանցքային հիմնախնդիրները և առավել կարևոր
թեմաները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Վրաստանի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ դրսևորել քննական մոտեցումներ և
կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ:
Գիտական հետազոտության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած
գիտելիքներն ու հմտությունները:
Համեմատական վերլուծություն կատարել հարևան երկրների պատմական և արդի
զարգացումների հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Վրաստանի պատմության ընթացքը դիտարկել ինչպես անցյալում, այնպես էլ մեր
ժամանակներում տարածաշրջանային, աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունների
տեսանկյունից:
Հանդիպադրել 19-21-րդ դարերում Վրաստանի և Հարավային Կովկասի համար ընդհանուր
պատմական գործընթացները, երևույթները, քաղաքական- տնտեսական, էթնիկական,
կրոնադավանական, մշակութային համալիրները:
Կիրառել գիտելիքները գործնականում, առաջադրել խնդիրներ ու գտնել լուծումներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2. Ներկայացնելու կովկասագիտական
տարբեր գիտաճյուղերի հիմնախնդիրները,
տարածաշրջանային հետազոտության առանձնահատկությունները, Կովկասի էթնիկական
պատմության ու պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրության վիճակն ու
ապագա հետազոտությունների ուրվագծերը։
Բ5. Ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, կառուցել
տրամաբանված և հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։

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

1. Դասախոսություններ:
2.Ինտերակտիվ քննարկումներ. գիտական բանավեճեր:
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3.Սեմինարներ, դիտակտիկ նյութերի, սլայդների, քարտեզների, ֆիլմերի ցուցադրություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Քարթլի-Կախեթի թագավորությունը 18-րդ դարի վերջին: Վրաց- ռուսական
հարաբերությունները. Գեորգիևսկի պայմանագիրը: 2. Վրաց-ռուսական հարաբերություններ
19-րդ դարի սկզբին: Արևելյան Վրաստանի միացումը ռուսական կայսրությանը: 3. Արևելյան
Վրաստանը ռուսական տիրապետության ներքո, վրաց եկեղեցու ավտոկեֆալիայի վերացումը,
ազատագրական պայքարը 19-րդ դարի առաջին կեսին: 4. Ռազմաքաղաքական իրավիճակը
Հարավային Կովկասում: Արևմտյան Վրաստանի միացումը ռուսական կայսրությանը: 5.
Վրաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը 19-րդ երկրորդ կեսին.ճորտատիրության
վերացումը, կապիտալիստական հարաբերությունների զարգացումը: 6.Հասարակականքաղաքական կյանքը. Քաղաքական կազմակերպությունների և
կուսակցությունների
ձևավորումը: 7.Վրաստանը 1917թ. ռուսաստանյան հեղափոխությունների շրջանում: 8.
Վրաստանի անկախ ժողովրդավարական հանրապետությունը 1918- 21թթ.: 9. Վրաստանի
խորհրդայնացումը: 10. Վրաստանը խորհրդային պետության կազմում: 11. Վրաստան
հետխորհրդային ժամանակաշրջանում: 12. Վարդերի հեղափոխությունը Վրաստանում
2003թ.:13. Ազգային էթնիկ խնդիրները Վրաստանում. Ջավախքի հիմնախնդիրը:14. Վրացհայկական հարաբերությունները արդի փուլում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Զոհրաբյան Է. Լ., <<Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմություն>> դասընթացի ծրագիր,
Երևան,2008:
Մինասյան Ս., Վրաստանի էթնիկական փոքրամասնություններ.համարկման ներուժը երկրի
հայ բնակչության օրինակով, Երևան, 2006:
Սարդարյան Կ., Հայ-վրացական հարաբերությունները 1918-20թթ., Երևան,2002:
Гаджиев К. С., Феополитика Кавказа, М., 2003.
Грузия, Проблемы и перспективы развития, под. общ. ред. Е. М. Кожокина в двух томах, т.1,М.,
2001, т. 2, М. 2002 .
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Очерки истории Грузии, т. 1-2, Тбилиси, 1988-1989.
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Համաշխարհային պատմություն-2

6 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 5 ժամ

դաս.-50 ժամ, գործ.- 25 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել Արևմուտքում ընթացած սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և
մշակութային խորքային տեղաշարժերը:
վերլուծել առանցքային երկրների արդիականացման հարացույցները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Սահմանել գործընթացներն ու տերմիննները:
Վերհանել տարբեր պատմական անցքերի միջև պատճառահետևանքային կապերը:
Ներկայացնել արդիականացման և դրա առաջացրած փոփոխությունների
տրամաբանությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերհանել հանրային հաստատությունների գործառնական նշանակությունը և
կերպափոխումը:
մեկնաբանել սոցիալական կառուցվածքի, տնտեսական հարացույցի և քաղաքականության
փոխազդեցությունները:
ներկայացնել պատմական իրադարձությունների ֆոնին միջազգային հարաբերությունների
ծավալման հիմնական սկզբունքներն ու մեխանիզմները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Օգտվել մասնագիտական գրականությունից:
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Կատարել հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքներ
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա5. Բնութագրել քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները, վեր հանել
պատմական իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող հասարակական
խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
Գ4. Իրականացնելու գիտական հետազոտություններ ժամանակակից եղանակներով ու
մեթոդաբանությամբ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն
սեմինար-քննարկում
Հետազոտական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վեսթֆալյան համակարգ: 2. Անգլիան 1603-1880 թվականներին: 3. Ֆրանսիան 1643-1870
թվականներին: 4. Հետպատերազմյան կարգավորումներ: 5. Գաղութների ձևավորումը
ներկայիս ԱՄՆ-ի տարածքում և անկախացումը, ԱՄՆ-ը 1800-1880 թվականներին: 6.
Ավստրիա: 7. Արդյունաբերական հեղափոխություն: 8. Իտալիա: 9.Լեհաստան: 10. Պրուսիան և
Գերմանիայի միավորումը: 10. Իսպանիա
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Eugen Weber “A Modern History of Europe” W.W. Norton & Company Inc., New York, 1971.
George Tindall and David Shi “America. A Narrative History” W.W. Norton & Company Inc., New
York, 1992.
Norman Davies “Europe” Pimlico, London, 1997.
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Peter Burke, ed. “The New Cambridge Modern History” Volume 13, University Press, Cambridge,
1979.
И.М. Кривогуз, под редакцией “Новая История Стран Европы и Америки” Дрофа, Москва, 2002.
О.А. Жидков и Н.А.Крашенинникова, под редакцией “ История Государства и Права
Зарубежных Стран” часть 2, Норма, Москва, 2004.
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«ՀԲ» Աղվանքի և Շիրվանի պատմություն

8 կրեդիտ

շաբաթական 7 ժամ

դաս.-80 , գործ.- 25

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել Աղվանքի պատմության զարգացման առանձնահատկություններն ու հասարակական-քաղաքական կյանքի զարգացման բովանդակությունը մ. թ. ա. 1մ.թ. VI դարերում:
Ներկայացնել Աղվանքում պետականության ստեղծման գործնթացը:
Ներկայացնել Աղվանքի տեղն ու դերը Անսրկովկասի քաղաքական գործընթացների
համատեքստում:
Ներկայացնել տարածաշրջանային պատմության համատեքստում Արևելյան Այսրկոկասի
պատմությունը՝ արաբական տիրապետության վերացումից և Շիրվանշահերի պետության
ստեղծումից մինչև ռուսական նվաճումը:
Դասընթացի միջոցով ուսանողներին ծանոթացնել խնդրո առարկա թեմաների վերաբերյալ
գրականությանն ու աղբյուրներին, որոնք անհրաժեշտ կլինեն Արևելյան Այսրկովկասի
պատմության տարբեր շրջանների վերաբերյալ հետագա գիտական-հետազոտական
աշխատանքների իրականացման համար:
Ներկայացնել Շիրվանի տարածքում գոյություն ունեցած տարբեր իշխանությունների,
կիսանկախ պետական միավորումների պատմությունը: Զուգահեռաբար անդրադառնալ նաև
հարևան և նվաճող խոշոր պետությունների քաղաքականությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Դասակարգել ու ներկայացնել Աղվանքի պատմության հասարակական-քաղաքական
զարգացման միտումները,
Քննական մոտեցում ցուցաբերել Աղվանքի ներքին ու արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
531

Ձևակերպել տարբեր հիմնախնդիրների վերաբերյալ Աղվանքի դերակատարությունը և
պատմական ժամանակաշրջանի կտրվածքով:
Տիրապետել Արևելյան Այսրկովկասի պատմության հիմնական խնդիրներին:
Հասկանալ երկրամասում ժամանակակից էթնո-քաղաքական իրավիճակի ձևավորման
պատմական նախադրյալները:
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
Աղվանքի պատմության հիմնախնդիրների բովանդակության վերաբերյալ դրսևորել
ինքնուրույն մոտեցումներ և տալ գնահատականներ,
Գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում
ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
Համեմատական վերլուծություն կատարել Աղվանքի պատմության մ. թ. ա. I – VI դարերում
գոյություն ունեցող հիմնախնդիրների միջև:
Պատմական իրադարձությունների հիման վրա վերլուծել արդի ժամանակում երկրամասում
տեղի ունեցող զարգացումները, էթնիկական գործընթացները:
Զուգահեռներ անցկացնել ժամանակակից Ադրբեջանում տեղի ունեցող քաղաքական
պրոցեսների հե:
Կողմնորոշվել արտասահմանյան տարբեր գիտական և ոչ գիտական շրջանակների կողմից
Արևելյան Այսրկովկասի պատմության զեղծարարության պայմաններում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Տիրապետելու աղբյուրների և գրականության հետ աշխատելու կոնկրետ եղանակներին,
Կիրառելու ձեռք կբերված պատմաական վերլուծության հմտությունները և կատարելու
անհրաժեշտ համեմատական եզրահանգումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Համակողմանի քննության ենթարկելու տարածաշրջանում հայկական մշակութային
ներկայության փաստերն ու իրողությունները, տարածաշրջանային զարգացումներին
հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր հետազոտությունների համար:
Բ5. Ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, կառուցելու
տրամաբանված և հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Աղբյուրների և գրականության տեսություն: Աղվանական պետության կազմավորումը:
2.Աղվանքը հայ-հռոմեական հարաբերություններում մ. թ. ա. 95-մ. թ. ա. 20թ.:3.Աղվանքը
պարթևա-հռոմեական հարաբերություններում: 4.Ֆեոդալական հարաբերությունների
ձևավորումը Աղվանքում:5.Հայ-աղվանական հարաբերությունները IV դարում:5.
Ազատագրական շարժումները Այսրկովկասում: Վաչե Բ: 6.Թագավորության կործանումը
Աղվանքում, մարզպանական վարչակարգի ստեղծումը: 7.Ազատագրական շարժումները
Աղվանքում: Վաչագան Բարեպաշտ: 8.Աղվանից մարզպանության տրոհումը և «Աղուանք» նոր
հասկացողության առաջացումը: 9.Միհրանյան տոհմը Աղվանքում: 10.Հայոց արևելից կողմանք
VII-IX դարերում: 11.Աղվանքի քաղաքական սահմանները պետականության և
մարզպանության շրջանում:12․ Շիրվանշահերի պետության հիմնումը: Արևելյան
Այսրկովկասում Յազիդյանների(Շիրվան) և Հաշեմյանների(Դերբենդ) արաբական
դինաստիաների հաստատումը և քաղաքականությունը 8-11-րդ դարերում: 13․Սելջուկյան
արշավանքները Արևելյան Այսրկովկաս: 14․Շիրվանի և հզորացած Վրացական
թագավորության հարաբերությունները 12-13-րդ դարերում: 15․Մոնղոլական և Խորեզմշահ
Ջալալ ադ-Դինի արշավանքները Այսրկովկաս և դրանց հետևանքները: 16․ Լենկ Թեմուրի
արշավանքները Շիրվան և դրանց հետևանքները: 17․Շիրվանը կարա-կոյունլուների և ակկոյունլուների պետությունների տիրապետության շրջանում: 18․Շիրվանում պարսկական
Սեֆյան տիրապետության հաստատումը և Շիրվանշահերի պետության անկումը: 19․ Սեֆյան
պետության անկումը և Պետրոս I-ի Մերձկասպյան արշավանքը: 20․ Նադիր շահի
տիրապետությունը և քաղաքականությունը Արևելյան Այսրկովկասում: 21․ Արևելյան
Այսրկովկասում կիսանկախ խանությունների ձևավորումը 18-րդ դարի երկրորդ կեսին: 22․
1804-1813 թթ. և 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմները և Արևելյան Այսրկովկասի
միացումը Ռուսաստանին: 23․ Արևելյան Այսրկովկասի մշակույթը 9-18-րդ դարերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Тревер К. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в до н. э. - VII в. н. э. , М. –Л.,
1959.
Երեմյան Ս. Տ., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (փորձ VII դարի հայկական քարտեզի
վերակազմության ժամանակակից քարտեզագրական հիմքի վրա), Եր., 1963:
Акопян А. А., Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках, Ереван, 1987.
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Ուլուբաբյան Բ., Դրվագներ Հայոց Արևելից Կողմանց պատմության, Ե. 1981:
Սվազյան Հ. Աղվանից աշխարհի պատմություն, Ե. 2006:
Վարդանյան Ա., Աղվանքի պատմաաշխարհագրական քննություն, Ե. 2013:
Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, հատոր երկրորդ՝ Միջին դարեր, Եր. 2016:
Ашурбейли С., Государство Ширваншахов, Баку, 1983.
Минорскмй В.Ф., История Ширвана и Дербенда X-XI вв., Москва, 1963.
Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в
XVI — начале XIX вв., Ленинград, 1949.
Маркова О.П., Закавказье и международные отношения в 18-ом веке, Москва, 1966.

1101/Բ30

4 ECTS
կրեդիտ

Ադրբեջանի պատմություն-3

Շաբաթական 4 ժամ

դաս.-44 ժամ, գործ.- 16 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել Ադրբեջանի պատմության հիմնահարցերը, զարգացման ընթացքի
առանձնահատկությունները, էթնոքաղաքական,դավանակրոնական հարաբերությունների
ամբողջությունը, զարգացման արդի միտումներն ու հեռանկարները:
Լուսաբանել բազմազգ Ադրբեջանում էթնիկ հակամարտությունների ծագման և զարգացման
պատմական արմատներն ու դրանց ժամանակակից դրսևորումները:
Բացահայտել Ադրբեջանի հանրապետությունում ներկա իրողությունների
պատճառահետևանքային կապերի գործնական նշանակությունն ու դերակատարությունը
տարածաշրջանի անվտանգության համատեքստում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Դասակարգել ու ներկայացնել Ադրբեջանի պատմությանն առնչվող սկզբնաղբյուրները:
Քննական վերլուծությամբ մատուցել Ադրբեջանի պատմությանը վերաբերող գրականությունը,
մասնավորապես բացահայտելով ադրբեջանական պատմագրության մեջ տեղ գտած
նենգափոխումներն ու խեղաթյուրումները:
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Ձևակերպել Ադրբեջանի պատմության առանցքային հիմնախնդիրները և առավել կարևոր
թեմաները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ադրբեջանի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ դրսևորել քննական մոտեցումներ և
կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ:
Գիտական հետազոտության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած
գիտելիքներն ու հմտությունները:
Համեմատական վերլուծություն կատարել հարևան երկրների պատմական և արդի
զարգացումների հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Ադրբեջանի պատմության ընթացքը դիտարկել ինչպես անցյալում, այնպես էլ մեր
ժամանակներում տարածաշրջանային, աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունների
տեսանկյունից:
Հանդիպադրել 20-21-րդ դարերում Ադրբեջանի և Հարավային Կովկասի համար ընդհանուր
պատմական գործընթացները, երևույթները, քաղաքական-տնտեսական, էթնիկական,
կրոնադավանական, մշակութային համալիրները:
Կիրառել գիտելիքները գործնականում, առաջադրել խնդիրներ ու գտնել լուծումներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2 Համակողմանի քննության ենթարկելու տարածաշրջանում հայկական մշակութային
ներկայության փաստերն ու իրողությունները, տարածաշրջանային զարգացումներին
հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր հետազոտությունների համար:
Բ5 Ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, կառուցել
տրամաբանված և հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություններ:
2.Ինտերակտիվ քննարկումներ, գիտական բանավեճեր:
3.Սեմինարներ, դիտակտիկ նյութերի, սլայդների, քարտեզների, ֆիլմերի ցուցադրություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
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մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ադրբեջանի տարածքը, բնակչությունը և անվանադրությունը: 2. Ադրբեջանական
պատմագրության կեղծարարությունը: 3. Քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը
Այսրկովկասի թրքախոս մահմեդականության շրջանում և նրանց ծրագրերը: 4.
Անդրկովկասյան սեյմի քայքայումը. ԱԴՀ հռչակումը 1918 թ.: 5. Ադրբեջանի խորհրդայնացումը
1920 թ.: 6. Ղարաբաղի հիմնախնդիրրը 1921 թ. և նրա ապօրինի բռնակցումն Ադրբեջանին:
1921 թ. Մոսկվայի, Կարսի պայմանագրերը, Նախիջևանի ճակատագիրը: 7. Ադրբեջանը
խորհրդային տարիներին 1920-1991 թ.: 8.Կարմիր Քրդստան: 9. Ադրբեջանի անկախացումը
1991 թ.: 10.Ղարաբաղյան հակամարտությունը և ներքաղաքական զարգացումներն
Ադրբեջանում 1991-1993 թթ.:
11. Հայերն Ադրբեջանում:
12. Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը, Արցախյան հակամարտությունը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

Կնյազյան Դ., Ադրբեջանի Դեմոկրատական հանրապետության կովկասյան
քաղաքականությունը 1918-20 թթ., Երևան, 2008.
Ղուլյան Յու., Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների պատմությունից 19181920թվականներ, Երևան, 2009:
Փաշայան Ա., Իսլամն Ադրբեջանում. Անցյալը և ներկան, Երևան, 2014:
Балаев А., Азербайджанская нация: Оснавные этапы становления на рубеже XIX-XX вв.,
Москва, Изд. тиру, 2012.
Валл де Томас , Черный сад, Армения и Азербайджан между миром и войной, Москва, 2014.
История Азербайджана от древнейших времен до начала XX века, под. Ред. Н. Алиева, Баку,
1995.
Шнирелман В. А., Войны помяти, мифы, идентичность и политика в Закавказье, Москва, 2003.
Присоединение Кавказа Росси. XIX вek., (сост. А.Г. Макаров, С. Э. Макарова), Санкт-Петербург,
2005.
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1101/Բ31

Կովկասագիտության պատմություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-44 ժամ, գործ.- 16 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
. ներկայացնել կովկասագիտության պատմությունը՝ վեր հանելով նրա՝ իբրև գիտության
ձևավորման, կայացման ու զարգացման հիմնափուլերը, առանձնահատկությունները,
. ընդգծել կովկասագիտության հիմնախնդիրների քննական վերլուծության կարևորությունը,
. հատուկ ուշադրություն բևեռել կովկասագիտական հետազոտությունների ճանաչողական
նշանակությանը,
. հիմնավորել կովկասագիտական հետազոտության և նրա մեթոդաբանության կապի
անհրաժեշտությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Դասակարգել կովկասագիտության պատմության սկզբնաղբյուրները,
Ամբողջական պատկերացում ունենալ կովկասագիտական առավել նշանակալի
տեսությունների և մեթոդաբանական դպրոցների մասին,
Քննական վերլուծության ենթարկել կովկասագիտական հետազոտություններում նոր
մոտեցումներն ու մեկնաբանությունները,
Իմաստավորել <<կովկասյան քաղաքակրթական աշխարհ >> հասկացությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Կովկասագիտության պատմության բովանդակության վերաբերյալ դրսևորել ինքնուրույն
մոտեցումներ,
Դասընթացից ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել սեփական կովկասագիտական
հետազոտության թեմայի ընտրության և գիտական հիմնավորման համար:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Դրսևորել ընդհանրական կարողություններ՝ սեփական հետազոտության մեթոդների,
տեխնոլոգիաների ընտրության և կիրառման համար:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Բացահայտելու կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական
գործընթացները, առանձին էթնոսների ու մշակույթների փոխազդեցության ու փոխլրացման
երևույթները, նյութական և հոգևոր մշակույթի դրսևորումները, քաղաքական առնչություններն
ու գործընթացները, էթնիկական և մշակութային ինքնության գիտակցման ու արտահայտման
համակարգերը։
Բ4 Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես պետական
կառույցներում, այնպես էլ կրթության ու գիտության ասպարեզներում։

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

1.Ակադեմիական դասախոսություններ,
2.Ուսումնական հետազոտություն / ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում/,
3.Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանք հանձնարարված հիմնական գրականության հիման
վրա,
4. Զննականության մեթոդ և գրաֆիկական կազմակերպիչներ /Վենի տրամագիծ,
հասկացությունների համեմատության էմաձև, տեաձև աղյուսակներ և այլն/:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.Կովկասի աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական կարևորությունը պատմական տարբեր
ժամանակներում: Պատմական գործընթացի ընդհանուր օրինաչափությունները և տեղական
առանձնահատկությունները կովկասյան տարածաշրջանում: 2.<<Կովկասը>> իբրև
միջառարկայական եզր, իբրև լեզվաբանության, ազգագրության, պատմագիտության
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հետազոտման ոլորտ: Կովկասագիտությունը իբրև հետազոտական ուրույն միջավայր:
3.Կովկասագիտության ձևավորման գործընթացի մեկնարկը 18-րդ դ. 2-րդ կեսին 4.Կովկասի
նվաճումը Ռուսաստանի կողմից և կովկասագիտության ձևավորման ավարտը:Ռուսական
կովկասագիտությունը 19-րդ դ. և 20-րդ դ. սկզբներին. Կովկասի լեզվաբանական և
ազգագրական հետազոտությունները:
5.Կովկասագիտության նվաճումները խորհրդային շրջանում. 6. Կովկասագիտությունը
հետխորհրդային շրջանում. <<կովկասագիտություն>> եզրի իմաստային ընկալման
շրջանակների ընդլայնումը, նոր մոտեցումներ և նոր մեկնաբանություններ
հետազոտություններում:7.Աշխարհաքաղաքական նոր իրողություններ և Կովկասի
պատմության վերաշարադրանք: 8.Պատմության <<կողոպուտ>> կամ ադրբեջանական
կեղծարարությունը կովկասագիտության մեջ: 9.Կովկասագիտության արդի հիմնախնդիրները:
Կովկասագիտության հայկական դպրոցը և նրա արդի խնդիրները:
10.Կովկասագիտական հետազոտությունների ընդհանուր և կոնկրետ պատմական մեթոդները:
11.Կովկասագետ – հետազոտողի անձնական որակները և նրա գործունեության
դիտանկյունները:12.Կովկասի հետազոտումը և սկզբնաղբյուրների ընտրության սկզբունքներն
ու նրանց հետ աշխատանքի փուլերը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.Алексеев М.Е., Очерки истории отечественного кавказоведения ,М.,2008.
3.Гаджиев К.,Геополитика Кавказа, М.,2003.
4.Голубева О.Д., Н.Я.Марр, СПб, 2002.
5.Дегоев В., Два века войны и мира на Кавказе,М.,2003.
6.Зуев В.Ю., Портреты историков: Время и судьбы, М.,2004.
7. ,,История исторического знания’’,Учебник под.ред. В.В. Зверева, М.,2013.
8.,,История народов Северного Кавказа. Конец 18-ого-1917г.’’.М.,
1988.
9.,,Кавказ: европейские дневники 13-18 в веков, Нальчик , 2010.
10. Кузнецов В., Введение в кавказоведение, Владикавказ, 2004.
11.,,Кто есть кто в кавказоведении’’, М.,1999.
12,, Современное Кавказоведение. Справочник персоналий’’,М.,1999.
13.,,Теория и методология истории: учебник для вузов’’,/ Отв. Редакторы В.В.Алексеев, Н.Н.
Крадин и др./, Волгоград , 2014.
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1101/Բ32

Դիվանագիտության պատմության

4 կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-48, գործ.-12

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

ուսանողներին հաղորդել ակադեմիական գիտելիքներ դիվանագիտության պատմության
տարբեր դարաշրջանների հիմնախնդիրների մասին, նրանց մոտ ձևավորել
դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության և իրավունքի հիմունքների
դիվանագիտական մեթոդների, հնարքների, բանակցային արվեստի և դիվանագիտական
արձանագրությունների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնել հին և միջին դարերի և նոր ու նորագույն ժամանակաշրջանների
դիվանագիտության պատմության գիտելիքներին
Ցուցաբերել դիվանագիտության և դիվանագիտական ծառայության առաջացման ու
զարգացման օրինաչափություններն ու տրամաբանությունը:
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ներկայացնել բանակցային գործընթացի արվեստը
Կիրառել դիվանագիտական որոշ հմտություններ
Վերլուծել դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայությունների և իրավունքի
հիմունքները
գ/ ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
Կարողանալ համեմատական վերլուծության ենթարկել տարբեր երկրների դիվանագիտական
ծառայության, արարողակարգերի, դիվանագիտական մեթոդների և սովորույթների,
առանձնահատկությունններն ու ընդհանրությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Բնութագրելու քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները, վեր հանելու
պատմական իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող հասարակական
խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
Բ5. Ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, կառուցելու
տրամաբանված և հստակ բանավոր և գրավոր խոսք։
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գործնական աշխատանքներ և սեմինարներ։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1` Դեսպանական գործի կազմակերպումը և դիվանագիտությունըՀին Արևելքում:
2`Դիվանագիտական ծառայությունը Հին Հունաստանում: 3` Հին Հռոմի և Բյուզանդիայի
դիվանագիտությունը: 4` Հին և միջնադարյան Հայաստանի դիվանագիտությունը: 5`
Դիվանագիտական ծառայությունը Արաբական Խալիֆաթում: 6` Դիվանագիտական
ծառայությունը Վենետիկում և Ֆլորենցիայում: 7` Պապական դիվանագիտությունը: 8` 16-18-րդ
դդ. Եվրոպական պետությունների դիվանագիտական ծառայության ընդհանուր բնութագիրը:
9` Բրիտանական դիվանագիտական ծառայությունը (19-20-րդ դդ): 10` Ֆրանսիական
դիվանագիտական ծառայությունը (19-20 –րդ դդ.): 11`Գերմանիայի դիվանագիտական
ծառայությունը (19-20-րդ դդ): 12` Ամերիկյան դիվանագիտական ծառայությունը (19-20-րդ
դդ.):

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ա. Եսայան, Դիվանագիտության և արտաքին հարաբերությունների մարմիններ, Երևան, 1968:
Ա. Նավասարդյան Դիվանագիտություն, Երևան, 2010:
Գ. Քեռյան, Միջազգային հարաբերությունները և դիվանագիտությունը երկու
աշխարհամարտերի միջև ընկած ժամանակաշրջանում (1919-1939 թթ.), Ուսումնական
ձեռնարկ, Երևան, 2006
Մ. Մուրադյան, Է. Մինասյան, Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային
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հարաբերությունների համակարգում ( XVIII- XIX դդ.), Երևան, 2005:
Ն. Չալըմյան, Դիվանագիտական արարողակարգ և վարվելակերպ, Երևան, 2009:
Նուբար Տ. Չալըմյան, Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք,
Երևան, 2005:
История международных отношений: Учебное пособие, Колл. авт. под. ред. Г. В. Каменской, О.А.
Колобова, Э.Г. Соловьева, Москва, 2007.
Ю.А. Дубинин, Б. Ф. Мартынов, Т. В. Юрьева, История междунаподныь отношений (1975-1991),
Москва, 2006.
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2. Դիվանագիտական արարողակարգ,
վարվելակերպ և վարվեցողություն

3. ECTS կրեդիտ 3

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 22 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար

6. 7-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
Կյուրացնի դիվանագիտական արարողակարգի, վարվելակերպի և վարվեցողության
պահպանման սկզբունքները:
Կհասկանա դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ
արարողակարգի առանձնահատկությունները
ԿԿարողանա ճիշտ ընկալել դիվանագիտական վարվելակերպի նրբությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
542

Ներկայացնելու դիվանագիտական միջոցառումների անցկացման արարողակարգային
պահանջները
Հաշվի առնելու արարողակարգի և վարվելակերպի պահպանման միջոազգային նորմերը և
համադրելով հայ ժողովրդիազգային սովորություններին ու ավանդույթներին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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.
Ա 5 Բնութագրել քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները, վեր հանել
պատմական իրադարձություններում հատուկ դերակատարում ունեցող հասարակական
խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
Բ6 Պատրաստել զեկուցումներ, կատարել հետազոտություններ՝ պահպանելով մասնագիտական
բարեվարքության (էթիկայի) նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ
Սեմինար պարապմունքների համեմատակն բանավեճի առաջադրմամբ

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Դիվանագիտական արարողակարգը և վարվելակերպը դիվ. հարաբերություններ
հաստատելու մասին փաստաթղթեր կազմելիս
Դիվ. արարողակարգը դիվ. ներկայացուցչության ղեկավարի նշանակման և
պարտականությունների անցման ժամանակ
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Տիտղոսներով դիմելաձևը և դիվ. յցեքարտերի կիրառումը
Դիվ. վարվեցողության նորմերի պահպանումը հեռախոսով հաղորդակցվելիս ,
հյուրընկալվելիս և հյուր ընդունելիս
Դիվ. պաշտոնական ընդունելությունների կազմակերպման արարողակարգը ազգային
տոներ նշելիս
Դիվ. արարողակարգը ՀՀ օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների տարբեր ձևաչափի
այցերի ժամանակ /պետական և պաշտոնական այցեր, աշխատանքային, տարանցիկ,
անձնական հյուրի կարգավիճակով այցեր/
Արարողակարգը օտարերկրյա պետություններ ՀՀ վարչապետի և նախագահի այցերի
ժամանակ
Դիվ. արարողակարը և վարվելակերպը ՄԱԿ-ում
Դիվ. արարողակարգը և վարվելակերպի պահպանման նորմերը սգո պաշտանական
արարողությունների ժամանակ
ՀՀ արարողակարգային միջոցառումների անցկացումը դիվանագիտական անձնակազմի
մասնակցությամբ
Արարողակարգը պետական խորհրդանիշների կիրառման ընթացքում / ազգային օրհներգ,
դրոշ, զինանշան

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ պետական արարողակարգի հիմնադրույթները
2. ՀՀ ԱԳՆ <Պետական արարողակարգի ծառայություն> գործակալության
կանոնադրությունը
3.Ն.Տ. Չալըմյան , Դիվանագիտական արարողակարգ և վարվելակերպ, Երևան, 2003 թ.
4.Ն. Տ. Չալըմյան, Դիվանագիտական վարվեցողության / էթիկայի / կանոնները, Երևան, 2009
թ.
5. Հ. Վիրաբյան, Պետական արարողակարգ, Երևան, 2021 թ.
6.А.Ф. Борунков, Дипломатический протокол в России, Москва., 2000 г.
7. Ф.Ф. Молочков, Дипломатический протокол и диплоаматическая практика., М.,1979
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Շաբաթական 4 ժամ

դաս.-4 4 ժամ, գործ.- 16 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել համաշխարհային - պատմական գործընթացի համատեքստում Թուրքիայի
պատմությունը սկսած Սելջուկյան և օսմանյան վաղ շրջանից հասցնելով մինչև մեր օրերը,
ծանոթացնել ինչպես Օսմանայան կայսրության, այնպես էլ Թուրքիայի Հանրապետության
պատմության առանցքային փուլերին, ներքին ու արտաքին քաղաքականության կարևոր
ուղղություններին և դրվագներին, երկրում գործող ազդեցիկ կուսակցությունների
գործունեությանը,
ծանոթացնել ժամանակակից Թուրքիայի ներքին քաղաքականությանը, ինչպես նաև ազգային
փոքրամասնությունների և ոչ մուսուլման ժողովուրդների խնդիրներին և նրանց
կարգավիճակին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բացատրելու Թուրքիայի պատմության ընդհանրական հոլովույթը, օրինաչափությունները,
միտումները և ներկայացնելու նրա առանձին շրջափուլերը,
ներկայացնելու Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին ու ներքին
քաղաքականությունը, ինչպես նաև Թուրքիայում ապրող ազգային և կրոնական
փոքրամասնությունների նկատմամբ իրականացրած քաղաքականությունը,
պարազաբանելու ներկայումս Թուրքիայում ընթացող քաղաքական գործընթացները՝
տիրապետելով պատմության վերլուծական մեթոդին,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծելու ինչպես Օսմանյան կայսրության, այնպես Թուրքիայի Հանրապետության
պատմությանը առնչվող հարցերը, այդ թվում ներքին և արտաքին քաղաքականության
խնդիրները և իրավիճակները,
պատմահամեմատական լույսի ներքո քննելու ներկայիս Թուրքիայի Կովկասում բնակվող
թուրք էթնիկ խմբավորումների հիմնախնդիրների հետ առնչվող իրողությունները,
պարզաբանելու Թուրքիայում տեղի ունեցող գործընթացների պատճառահետևանքային
կապը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
տիրապետելու աղբյուրների և գրականության հետ աշխատելու կոնկրետ եղանակներից,
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կիրառելու ձեռք կբերված պատմաական վերլուծության հմտությունները և կատարելու
անհրաժեշտ համեմատական եզրահանգումներ,
վերլուծական աշխատանքներ կատարելու Թուրքիայի արդի ժամանակահատվածում տեղի
ունեցող զարգացումների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ուսումնասիրելու կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացներն
և երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների
դրսևորման զանազան ձևերն ու եղանակները։
Ա6 Դրսևորել կովկասագիտության զարգացմանը և բանավեճերին նպաստելու համար
համապատասխան հետազոտական թեմաներ բացահայտելու ունակություն։
Բ6 Պատրաստել զեկուցումներ, կատարել հետազոտություններ՝ պահպանելով
մասնագիտական բարեվարքության (էթիկայի) նորմերը:
Գ5. Ձեռք բերելու նյութեր հավաքելու, փաստերը համակարգելու, եզրակացություններ
կատարելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար
3. ուսումնական հետազոտություն / ռեֆերատ, էսսե/
5. փոխգործուն մեթոդներով խմբային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Սելջուկյան սուլթանությունը և օսմանյան վաղ շրջանը:2. Օսմանյան կայսրության
կազմավորումը և օսմանյան նվաճումները XV դարում և XVI դարի սկզբին:3. Օսմանյան
կայսրությունը հզորության շրջանում: 4. Օսմանյան կայսրության նահանջի շրջանը և
թուլացումը (XVII – XVIII դդ.):5. Օսմանյան կայսրությունը XIX դարում: 6. Երիտթուրքական
շարժումը, 1908թ. հեղափոխությունը: 7.Երիտթուրքերի իշխանության շրջանը: 8. Օսմանյան
կայսրության կործանումը և Թուրքիայի Հանրապետությունը (մինչև 1945 թ.): 9. Թուրքիան
սառը պատերազմի տարիներին:
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10.Թուրքիան XX դարի վերջին և XXI դարի սկզբին:
14. Հիմնականգրականության ցանկ.
Բայբուրդյան Վ., Օսմանյան կայսրության պատմություն, Եր., 2011:
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն, Եր., 2014:
Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, հ. 2, Եր., 2017:
Киреев Н., История Турции XX век, М., 2007.
Findley C., The Turks in World History, Oxford University Press, 2004.
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4 ECTS
կրեդիտ

Իրանի պատմություն

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-44 ժամ, գործ.- 16 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել Իրանի պատմությունը,
Բացահայտել տարբեր ժամանակաշրջաններում այդ երկրի զարգացման
օրինաչափությունները
Ներկայացնել այդ երկրի արտաքին ու ներքին քաղաքականությունների միտումները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բացատրել Իրանի պատմության հիմնական խնդիրները
ներկայացնել Իրանի պատմության զարգացման օրինաչափությունները՝ տիրապետելով
պատմության վերլուծական մեթոդին
համակարգել թեմային վերաբերող մասնագիտական գրականությանը
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
վերլուծել Իրանի պատմության հիմնական խնդիրները ու հանդես բերել ինքնուրույն
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մոտեցումներ
կատարել համեմատական եզրահանգումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ուսումնասիրելու կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացներն
և երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների
դրսևորման զանազան ձևերն ու եղանակները։
Ա6․ Դրսևորել կովկասագիտության զարգացմանը և բանավեճերին նպաստելու համար
համապատասխան հետազոտական թեմաներ բացահայտելու ունակություն։
Բ6․Պատրաստել զեկուցումներ, կատարել հետազոտություններ՝ պահպանելով
մասնագիտական բարեվարքության (էթիկայի) նորմերը:
Գ5. Ձեռք բերելու նյութեր հավաքելու, փաստերը համակարգելու, եզրակացություններ
կատարելու կարողություն։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ /ակադեմիական և ակնարկային/
2. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում,
3. Ուսումնական հետազոտություն / ռեֆերատ/
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1՝ Իրանը նախաիսլամական շրջանում։ 2՝ Իրանը Արաբական խալիֆայության կազմում։ 3 ՝
Իրանը Արաբական խալիֆայության մասնատման շրջանում։ 4` Իրանը Սելջուկ-Թուրքերի
տիրապետության շրջանում։ 5՝ Մոնղոլական տիրապետության հաստատումը Իրանում,
Իլխանական պետություն։ 6՝ Լենկ Թեմուրի նվաճումներն Իրանում։ Թեմուրյանների, ԿարաԿոյունլուների ու Ակ-Կոյունլուների պետությունները։ 7՝ Սեֆյան Պետության կազմավորումը։ 8՝
Իրանը շահ Աբբաս Ա-ի օրոք։ 9` Սեֆյան պետության թուլացումն ու անկումը։ Աֆղանական
տիրապետությունն Իրանում։ 10՝ Իրանը Նադիր շահի իշխանության շրջանում։ 11՝ Իրանը
XVIII դարի II կեսին։ 12՝ Ղաջարական պետության կազմավորումը և Կովկասի անջատումը
Իրանից։ 13՝ Գաղութատիրական պայքարն Իրանում XIX դարում։ 14՝ Սահմանադրական
հեղափոխությունն Իրանում և Ղաջարական թագավորական տան տապալումը։ 15՝ Իրանը
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Փեհլևիների իշխանության շրջանում 1925-1979 թթ։ 16՝ Իրանը իսլամական հեղափոխության
շրջանում ու նրանից հետո
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Վ․ Բայբուրդյան, Իրանի պատմություն, Երևան, 2005
2.Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը (հրովարտակներ), պրակ I, II, III, IV, Երևան,
1956, 1959, 2005, 2008, (կալվածագրեր), պրակ I, Երևան, 1968։
3.The Cambridge History of Iran, vol. 1-7, Cambridge University Press, 1968, 1975, 1983, 1985, 1986,
1991
4. Encyclopedia Iranica, 15 volumes, 1982-2012, էլ․ հասցե։ http://www.iranicaonline.org/
5. W. Floor, A Fiscal History of Iran in the Safavid and Qajar Persiods, Biblioteca Persica Press, 1998
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Իրանը և Կովկասը հնագույն ժամանակներից մինչև 21-րդ
դարի սկիզբ

4 կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-44, գործ. -16

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել Իրանի և Կովկասի առնչությունների պատմությունը,
Բացահայտել տարբեր ժամանակաշրջաններում Իրանի ու Կովկասի միջև
փոխհարաբերությունների զարգացման օրինաչափությունները
Ներկայացնել այդ Կովկասյան տարածաշրջանի նկատմամբ իրանական պետությունների
վարած արտաքին քաղաքականության հիմնական միտումները պատմական տարբեր
շրջաններում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Իրանի ու Կովկասի փոխհարաբերությունների պատմության հիմնական
խնդիրները
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2. ներկայացնել իրանական տիրապետության դերը Կովկասյան տարածաշրջանի էթնո3.քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացումներում.
4.վերլուծել Կովկասյան տարածաշրջանում ընթացող մի շարք գործընթացների
5.պատմական հիմքերը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.օգտագործել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
վերլուծել Իրանի ու Կովկասի փոխհարաբերությունների պատմության հիմնական խնդիրները
ու հանդես բերել ինքնուրույն մոտեցումներ
կատարել անհրաժեշտ համեմատական եզրահանգումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Բացահայտելու կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական
գործընթացները, առանձին էթնոսների ու մշակույթների փոխազդեցության ու փոխլրացման
երևույթները, նյութական և հոգևոր մշակույթի դրսևորումները, քաղաքական առնչություններն
ու գործընթացները, էթնիկական և մշակութային ինքնության գիտակցման ու արտահայտման
համակարգերը։
Ա4․Ուսումնասիրել կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացներն և
երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների
դրսևորման զանազան ձևերն ու եղանակները
Բ 3Արձագանքել արդի կովկասագիտության մարտահրավերներին, կիրառել նոր մեթոդներ ու
մոտեցումներ, վերլուծել, ընդհանրացնել փաստերն ու իրողությունները, կատարել տեսական
եզրակացություններ։
Գ4.Իրականացնելու գիտական հետազոտություններ ժամանակակից եղանակներով ու
մեթոդաբանությամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար
3.ուսումնական հետազոտություն / բանավոր ներկայացում, ռեֆերատ,էսսե/
5. փոխգործուն մեթոդներով խմբային աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
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Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կովկասյան տարածաշրջանը և Աքեմենյան Պարսկաստանը: 2. Կովկասը և Պարթևստանը:
3. Կովկասյան տարածաշրջանը Սասանյան ժամանակաշրջանում: 4. Կովկասը և Արաբական
խալիֆայությունը: 5. Կովկասը և Իրանը Սելջուկյան ու Մոնղոլական պետությունների
կազմում: 6. Կովկասյան տարածաշրջանը Լենգ Թեմուրի ստեղծած պետության կազմում: 7.
Կովկասը Կարա-Կոյունլուների և Ակ Կոյունլուների տիրապետության տակ: 8. Սեֆյան Իրանը
և Կովկասը: 9. Կովկասը և Նադիր շահի նվաճողական քաղաքականությունը: 10. Կովկասը և
Իրանը XVIII դարի երկրորդ կեսում: 11. Կովկասը XIX դարի սկզբի ռուս-իրանական բախման
կիզակետում: 12. Իրանի դերը XX- XXI դարերի Կովկասում զարգացող քաղաքական
գործընթացներում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վ. Բայբուրդյան, Իրանի պատմություն, Երևան, 2005
Հայ Ժողովրդի պատմություն, հ. 1-6, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. 1971-1981,
Հայոց պատմություն, հ. 2, 3, 4 Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմ. ինստ. 2010, 2014
Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, հ. I, II, Երևան, 2013, 2016։
The Cambridge History of Iran, vol. 1-7, Cambridge University Press, 1968, 1975, 1983, 1985, 1986,
1991
Encyclopedia Iranica, 15 volumes, 1982-2012, էլ․ հասցե։ http://www.iranicaonline.org/
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Հյուսիսային Կովկասի պատմություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-44 ժամ, գործ.- 16 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել Հյուսիսային Կովկասի պատմական զարգացման
առանձնահատկութ-յուններն ու հասարակական-քաղաքական կյանքի զարգացման
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բովանդակությունը միջնադարից մեր օրերը
Ներկայացնել Հյուսիսային Կովկասի ժողովուրդների և ազգությունների բարդ ու քիչ
ուսումնասիրված պատմության շրջադարձային փուլերն ու պայմանները
Ներկայացնել Ռուսաստանի, մյուս տարածաշրջանային ու համաշխարհային
դերակատարների ունեցած տեղն ու դերը հյուսիսկովկովկասյան տարածաշրջանային
գործընթացների համատեքստում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնելու ու համադրելու Հյուսիսային Կովկասի պատմության հասարակականքաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման միտումները,
Քննական մոտեցում ցուցաբերելու Ռուսաստանի, տարածաշրջանային ու համաշխարհային
մյուս դերակատարների քաղաքականության առանձնահատկությունների վերաբերյալ
Հյուսիսային Կովկասում,
Ձևակերպել տարբեր հիմնախնդիրների վերաբերյալ ներտարածաշրջանային ու
արտատարածաշրջանային ուժերի, էթնոսների, կազմավորումների դերակատարությունը և
ազդեցությունը պատմական ժամանակաշրջանի կտրվածքով:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Հյուսիսային Կովկասի պատմության տարբեր փուլերի հիմնախնդիրների վերաբերյալ
դրսևորել ինքնուրույն մոտեցումներ և տալ գնահատականներ,
Գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում
ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
Համեմատական վերլուծություն կատարել ռուսական Հյուսիսային Կովկասի ու հարևան
տարածաշրջանների պատմական զարգացման հիմնախնդիրների միջև,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Ընդհանրական կարողություններ զարգացնել հասարակական-քաղաքական ու սոցիալմշակութային տարածաշրջանային ու համաշխարհային գործընթացների վերաբերյալ՝ միտված
նպաստելու գիտաքաղաքական ուրույն մտածողությամբ օժտված մասնագետների
պատրաստմանը:
Նպաստել Կովկասում մեր օրերում ընթացող քաղաքական գործընթացների ակունքների և
պատճառների խորքային բացահայտմանը` սեփական հետազոտական թեզ նախաձեռնած
ուսանողի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Ուսումնասիրելու կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացներն
և երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների
դրսևորման զանազան ձևերն ու եղանակները։
Բ3 Արձագանքելու արդի կովկասագիտության մարտահրավերներին, կիրառելու նոր
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մեթոդներ ու մոտեցումներ, վերլուծելու, ընդհանրացնել փաստերն ու իրողությունները,
կատարել տեսական եզրակացություններ։
Գ6 Կարող է առաջադրել նոր գաղափարներ մասնագիտական գործունեության ընթացքում
տարբեր ոլորտներից ստացած մեծածավալ տվյալների (որակական և քանակական)
համադրմամբ, ապահովել պատմագիտական հետազոտությունների շարունակական
բարելավումը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում,
3. Գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հյուսիսային Կովկասը իրանա-բյուզանդական հարաբերությունների ոլորտում:2.
Հյուսիսային Կովկասի էթնիկ կազմը միջնադարում:3. Կաբարդայի և Դաղստանի
հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ 16-17 դդ.: 4. Հյուսիսային Կովկասի ռուսական
վերաբնակեցմանքաղաքականությունը:5. Ռուսաստանի քաղաքականությունը Կովկասում 19րդ դարի սկզբին: 6. Կովկասյան պատերազմը. Սոցիալ-տնտեսական, գաղափարական ու
քաղաքական նախադրյալները: 7 Կովկասյան պատերազմի փուլերը: 8. Կովկասի իմամաթի
թեոկրատիկ կառուցվածքն ու սոցիալական բազան: 9. Հյուսիսային Կովկասը Ղրիմի
պատերազմի տարիներին: 10. Կովկասյան լեռնականների գաղթը Օսմանյան կայսրություն:11.
Կովկասի փոխարքայությունը: 12. Հյուսիսային Կովկասը 1917-1920 թթ.:13. 1941-1945 թթ.
Հայրենական Մեծ պատերազմը և ժողովուրդների աքսորը Հյուսիսային Կովկասից: 14.
Ազգային շրջանները Հյուսիսային Կովկասում խորհրդային տարիներին: 15. ԽՍՀՄ փլուզումը և
ռազմաքաղաքական իրադրությունը Հյուսիսային Կովկասում: 16. Հյուսիսային Կովկասը 21-րդ
դարի սկզբին. ազգամիջյան, տնտեսական ու քաղաքական իրավիճակը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в., отв. редактор А. Л.
Нарочницкий, М., Наука, 1988.
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6 ECTS
կրեդիտ

Կովկասի հնագիտություն

շաբաթական 5 ժամ

դաս.- 50 ժամ, գործ.- 25 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել հնագիտական ուսումնասիրության պատմությունը
Ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Կովկասի քաղաքակրթությունների ծագման և
զարգացման մասին
Ծանոթացնել մշակույթների հիմնական հատկանշական գծերին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
յուրացնել Կովկասի հնագիտական ուսումնասիրության պատմությունը
տեղեկություններ ունենալ տարածաշրջանի հիմնական հնագիտական մշակույթների մասին
Հստակ պատկերացումներ ունենալ տարածաշրջանային կապերի և փոխառնչությունների
մասին
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ճանաչել Կովկասի հիմնական հնագիտական մշակույթները, դրանց տարածման սահմանները
ևժամանակագրությունը
ինքնուրույն բնորոշել այդ մշակույթների մասայական նյութը
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ճանաչել հանգուցային հուշարձանները
դրսևորել հիմնական տեսակետները հնագույն միգրացիաների և մշակութային
փոխառնչությունների մասին
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
Ստեղծագործաբար կիրառել ստացած գիտելիքները տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Բացահայտելու կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական
գործընթացները, առանձին էթնոսների ու մշակույթների փոխազդեցության ու փոխլրացման
երևույթները, նյութական և հոգևոր մշակույթի դրսևորումները, քաղաքական առնչություններն
ու գործընթացները, էթնիկական և մշակութային ինքնության գիտակցման ու արտահայտման
համակարգերը։
Գ4
Իրականացնել
մեթոդաբանությամբ:

գիտական

հետազոտություններ

ժամանակակից

եղանակներով

ու

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ներածական մաս (պատմագրությունը և աղբյուրագիտությունը), Կովկասի բնակլիմայական
պայմանների բազմազանությունը: 2.Կովկասի դերը մարդագոյացման գործընթացում, Ազխի
քարանձավը, Կուդարո քարայրները, դրանց պեղումները Ստորին պալեոլիթյան
հուշարձանների տիպերը: 3.հնագույն հոմինինները (homo ergaster, homo erectus), Դմանիսիի
մարդը և հնագույն միգրացիաները: 4.Միջին և ուշ պալեոլիտը Կովկասյան տարածաշրջանում:
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Երևան-1, Լուսակերտ կայանները: Տեսակետներ Կովկասում սառցակալման մասին: Իմերեթիի
ուշ պալեոլիթի առանձնահատկությունները:5.Մեզոլիթը Կովկասում Մեզոլիթյան
ինդուստրիայի առաջացումը վերին պալեոլիթի ընդերքում: Հյուսիսային Կովկասի հիմնական
մեզոլիթյան մշակույթները: 6.Արտադրող տնտեսության Կովկաս թափանցման հիմնահարցը:
Սևծովյան ավազանի բրիչները և դրանց տեսակները: Նեոլիթը Հայաստանում. Ակնաշեն,
Ենգիջա: Ուշ նեոլիտյան՝ շոմու-թեփե-շուլավերյան համալիրները: Չոխը և նրա
նշանակությունը: 7.Կովկասի էնեոլիթի հիմնահարցը:
8. Էնեոլիտյան խմբերը: Մայկոպյան մշակույթի թվագրման պրոբլեմը: Մայկոպը
Անդրկովկասում:Կուր-արաքսյան մշակույթի ծագման և բնօրրանի հարցը: Կուր-արաքսյան
մշակույթի փուլաբաժանումը և ժամանակագրումը Կուր-արաքսյան մշակույթը Հյուսիսային
Կովկասում: 9.Դոլմենային մշակույթը և նրա տարածումը: 10.Կովկասի միջին բրոնզեդարյան
մշակույթները: Սոցիալ-մշակութային փոփոխույունները մ.թ.ա. III հազ. վերջին քառորդում:
Նստակյաց և կիսաքոչվոր համայնքների փոխարաբերացությունները: Հյուսիսային Կովկասի
միջին բրոնզեդարյան մշակույթները: 11.Կոլխիդա-կոբանյան մշակութային ընդհանրությունը.
միավորման և տարանջատման կռվանները: 12.Ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարը
Հայաստանում: Առաջին պետական կազմավորումների հանդես գալը: Ուշ բրոնզի և վաղ
երկաթի դարը Հյուսիսային Կովկասում: Կայաքենտ-Խառաչոևյան մշակույթ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ս. Եսայան Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 1990
Օ. Խնկիկյան Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 2010
Х. Амирханов, Чохское поселение М., 1987
Долуханов П., География каменного века. М., 1979
Коробкова Г., Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-скотоводческих обществ юга
СССР, Ленинград, 1987
Кушнарева К. Х. Южный Кавказ в IX-II тыс. до н. э. С.-Пб 1993
Мунчаев, Кавказ на заре бронзового века, М., 1975
Ранняя и средняя бронза Кавказа и Средней Азии, М., 1996
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6 ECTS
կրեդիտ

Կովկասի ազգագրություն

շաբաթական 5 ժամ

դաս.-50 ժամ, գործ.- 25 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել Կովկասյան տարածաշրջանի
ազգագրական ուսումնասիրության պատմությանը, սկզբնաղբյուրների ու աղբյուրների
հիմնական խմբերին, պատմամշակութային շրջանացմանն ու խոշոր
556

պատմամշակութային/պատմազգագրական արեալներին, ինչպես նաև կովկասյան էթնիկ
հանրությունների ազգագրական բնութագրի հիմնական բաղադրիչներին. տնտեսություն,
կենսապահովման համակարգեր, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթներ, դրանց
զարգացումներ, փոփոխություններ ու փոխակերպումներ տարբեր պատմական
շրջափուլերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
վերլուծել կովկասյան տարածաշրջանի ազգագրական ուսումնասիրության պատմությունը,
աղբյուրների ու սկզբաղբյուրների հիմնական խմբերը,
առանձնացնել, տիպաբանել և դասակարգել Կովկասյան տարածաշրջանի (Հյուսիսային և
Հարավային Կովկաս) հիմնական պատմազգագրական մարզերը, շրջանները, դրանց
առանձացման էթնոմշակութային հիմքերը,
ներկայացնել կովկասյան էթնիկ հանրությունների ազգագրական բնութագիրը ըստ
մշակութային հիմնական համալիրների ու ենթահամալիրների:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ստացված գիտելիքները կիրառել ավելի լայն կովկասագիտական ուսումնասիրություններում,
Ստացված գիտելիքների հիման վրա մշակել և իրականացնել ազգագրական, լայն առումով`
կովկասագիտական փոքր հետազոտություններ ու ծրագրեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Բացահայտելու կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական
գործընթացները, առանձին էթնոսների ու մշակույթների փոխազդեցության ու փոխլրացման
երևույթները, նյութական և հոգևոր մշակույթի դրսևորումները, քաղաքական առնչություններն
ու գործընթացները, էթնիկական և մշակութային ինքնության գիտակցման ու արտահայտման
համակարգերը։
Բ3 Արձագանքելու արդի կովկասագիտության մարտահրավերներին, կիրառելու նոր
մեթոդներ ու մոտեցումներ, վերլուծելու, ընդհանրացնելու փաստերն ու իրողությունները,
կատարելու տեսական եզրակացություններ։
Գ3 Ընթերցելու, թարգմանելու և մեկնաբանելու վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար
լեզուներով գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ակադեմիական դասախոսություններ` հիմնական նյութի ներկայացմամբ:
Ինտերակտիվ դասախոսություններ, քննարկումներ, սեմինարներ, խմբակային
աշխատանքներ:
Դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
Հիմնական գրականության տպագիր, էլ. և տեսատարբերակների հանձնում ուսանողներին:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1` Դասընթացի հիմնական հասկացությունները. Կովկաս, Հյուսիսային և Հարավային Կովկաս,
պատմազգագրական շրջանացում և շրջան: 2` Կովկասյան տարածաշրջանի էթնիկ,
քաղաքական, լեզվական բնութագիրը, հիմնական էթնիկ հանրությունները: 3 Հայերի
ազգագրական բնութագիրը: 4` Վրացիների ազգագրական բնութագիրը: 5` Ադրբեջանցիների և
այլ թյուրքալեզու էթնիկ հանրությունների ազգագրական բնութագիրը: 6` Աբխազադըղական
էթնիկ հանրությունների ազգագրական բնութագիրը: 7` Վայնախյան էթնիկ հանրությունների
ազգագրական բնութագիրը: 8` Դաղստանյան էթնիկ հանրությունների ազգագրական
բնութագիրը: 9` Ռուսների, իրանական էթնիկ հանրույթունների, կովկասյան տարածաշրջանի
այլ էթնիկ հանրությունների ազգագրական բնութագիրը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Coene F., The Caucasus: An Introduction, Routledge, Taylor & Francis group, 2010.
de Waal Th., The Caucasus: An Introduction, Oxford University Press, 2010.
Бобровников В., Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие, М., 2002.
Дерлугьян Г., Адепт Бурдье на Кавказе, М., 2010.
Народы Кавказа, т., М., 1960, т. 2, М., 1962.
Наросы и культуры մատենաշարի կովկասյան էթնիկ հանրություններին վերաբերող
հատորներ// Армяне, М., 2012; Абхазы, М., 2007; Грузины, М., 2015; Ингуши, М., 2013;
Карачаевцы, Балкарцы, М., 2014; Народы Дагестана, М., 2002; Осетины, М., 2012; Чеченцы, М.,
2012.
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով այլ հոդվածներ, մենագրություններ թղթային
տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչներով:
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Թուրքիան և Կովկասը 16-րդ դ. մինչև 21-րդ դ. սկիզբ

4 կրեդիտ

շաբաթական 34 ժամ

դաս.-44, գործ.- 16

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացվող կովկասյան քաղաքականության
պատմության առանցքային փուլերին և դրվագներին,
ներկայացնել տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական և աշխարհառազմավարական
զարգացումների համատեքստում Թուրքիայի հարաբերությունները Ռուսաստանի,
Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո
ծանոթացնել տվյալ դասընթացին առնչվող հայերեն, թուրքերեն, անգլերեն, ռուսերեն և այլ
օտար լեզուններով հրատարակված աղբյուրներին ու գրականությանը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
հասկանալու 16-րդ դ. մինչև 21-րդ դ. սկզբին Թուրքիայի կողմից իրականացվող կովկասյան
քաղաքականության օրինաչափությունները, միտումները և նրա առանձին շրջափուլերը,
իմանալու Թուրքիա-Ռուսաստան, Թուրքիա-Ադրբեջան և Թուրքիա-Վրաստան
փոխհարաբերությունների դինամիկան և միտումները,
ընկալելու Կովկասի նկատմամբ Թուրքիայի վարած քաղաքականության էությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծելու և գնահատելու Օսմանայան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության
պատմությանը առնչվող իրադարդարձությունները,
պատմահամեմատական լույսի ներքո քննելու ներկայիս Թուրքիայի Կովկասում բնակվող
թուրք էթնիկ խմբավորումների հիմնախնդիրների հետ առնչվող իրողությունները,
բազմակողմանի վերլուծելու արդի Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունը
Կովկասում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
տիրապետելու աղբյուրների և գրականության հետ աշխատելու կոնկրետ եղանակներից,
կիրառելու ձեռք կբերված պատմաական վերլուծության հմտությունները և կատարելու
անհրաժեշտ համեմատական եզրահանգումներ,
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վերլուծական աշխատանքներ կատարելու ներկայիս Թուրքիայի Կովկասում իրականացնող
քաղաքականության վերաբերյալ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Բացահայտելու կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական
գործընթացները, առանձին էթնոսների ու մշակույթների փոխազդեցության ու փոխլրացման
երևույթները, նյութական և հոգևոր մշակույթի դրսևորումները, քաղաքական առնչություններն
ու գործընթացները, էթնիկական և մշակութային ինքնության գիտակցման ու արտահայտման
համակարգերը։
Գ4.
Իրականացնել
մեթոդաբանությամբ:

գիտական

հետազոտություններ

ժամանակակից

եղանակներով

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար
3. բանավոր ներկայացումներ
4. փոխգործուն մեթոդներով խմբային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Օսմանյան կայսրության նվաճումները Կովկասում 16-րդ դ.
2. Օսմանյան կայսրության պատերազմները 17-րդ. դ. 20-30-ական թթ.
3. Օսմանյան կայսրության Կովկասյան քաղաքականությունը 18-րդ դ.
4. Օսմանյան կայսրության և Ռուսաստանի մրցակցությունը Կովկասում (19-րդ դ.)
5. Թուրքիայի հավակնությունները Կովկասի նկատմամբ 20-րդ. դարի սկիզբ
6. Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունը Կովկասում 1991-2002 թթ.
7. Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունը Կովկասում ԱԶԿ-ի օրոք
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բայբուրդյան Վ., Օսմանյան կայսրության պատմություն, Եր., 2011:
2. Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն, Եր., 2014:
3. Еремеев Д., Турция в годы Второй мировой и «холодной» войны (1939-1990 гг.), М, 2005.
4. Stein A., Turkey's New Foreign Policy: Davutoglu, the AKP and the Pursuit of Regional Order, New
York, 2015.
5. Oran B., Türk Dış Politikası, cilt 2 (1980-2001), cilt 3 (2001-2012), Ankara, 2002-2013.
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Կովկասի էթնոքաղաքականություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 3 ժամ

դաս.-30 ժամ, գործ.-15 ժամ

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել Կովկասյան հետազոտությունների
որոշ տեսական, մեթոդաբանական սկզբունքներին, էթնոս, քաղաքականություն,
էթնոքաղաքականություն հասկացություններին, կովկասյան տարածաշրջանի քաղաքական և
էթնիկ պատմությանը, փուլաբաժանմանը, տարածքային առանձնահատկություններին,
Կովկասի էթնոոքաղաքականությունը պայմանավորող ներքին և արտաքին գործոնների
համախմբին և դրանց փոփոխությունների շարժընթացին տարբեր պատմական
շրջափուլերում, ինչպես նաև տարածաշրջանի էթնոքաղաքական զարգացումները դիտարկել
հայոց պատմության և հայերի հետ փոխահարաբերությունների համատեքստում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
վերլուծել կովկասյան տարածաշրջանի էթնոքաղաքական պատկերը, էթնոքաղաքական
պատմության հիմնական փուլերը, առանձին արեալները,
քննարկել և մարդաբանության դիտանկյունից տիպաբանել տարածաշրջանի պատմական և
արդի զարգացումների էթնիկ, քաղաքական, լեզվական, մարդաբանական, ժողովրդագրական և
այլ բնութագրիչները,
Կովկասյան տարածաշրջանի պատմությունը, հակամարտությունները, դրանց պատճառներն
ու զարգացումները, Հայաստանի Հանրապետության տեղն ու դերը տարածաշրջանում
վերլուծել արդի էթնոքաղաքականության տեսության ու մեթոդաբանության սկզբունքներին
համաձայն:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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Վերլուծել կովկասյան տարածաշրջանի ընդհանրական, ինչպես նաև առանձին առանձին
արեալների էթնիկ, քաղաքական և համակցված` էթնոքաղական պատմությունը քաղաքական
մարդաբանության տեսանկյունից ու ազգաբանական մեթոդաբանության դիրքերից, դրանք
կիրառել կոնկրետ հետազոտություններում,
Ստացված գիտելիքները օգտագործել տարբեր հետազոտական ծրագրերում, գիտական,
ակադեմիական ու կիրառական ուղղվածության տարբեր ուսումնասիրություններում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.Ներկայացնելու կովկասագիտական տարբեր գիտաճյուղերի հիմնախնդիրները,
տարածաշրջանային հետազոտության առանձնահատկությունները, Կովկասի էթնիկական
պատմության ու պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրության վիճակն ու
ապագա հետազոտությունների ուրվագծերը։
Բ1. Տիրապետելու պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալու ու մեկնաբանելու վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ4. Իրականացնելու գիտական հետազոտություններ ժամանակակից եղանակներով ու
մեթոդաբանությամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ակադեմիական դասախոսություններ` հիմնական նյութի ներկայացմամբ:
Ինտերակտիվ քննարկումներ, սեմինարներ, խմբակային աշխատանքներ:
Դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
Հիմնական գրականության տպագիր, էլ. և տեսատարբերակների հանձնում ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ՅՕ Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1` Կովկասյան տարածաշրջանի էթնոքաղաքական բնութագիրը, հիմնական էթնիկ
հանրությունները: 2` Կովկասյան տարածաշրջանի էթնոքաղաքական պատմության
հիմնական փուլերը. ըստ խոշոր տարածաշրջանների և էթնիկ հանրությունների: 3`
Կովկասյան տարածաշրջանի հիմնական էթնիկ հակամարտությունները. ձևավորման
ընթացքը, զարգացումները, արդի վիճակը: 4` Տարածաշրջանի արդի էթնոքաղաքական
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վիճակն ու զարգացման հեռանկարները: 5` Հայաստանի Հանրապետությունը
տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Coene F., The Caucasus: An Introduction, Routledge, Taylor & Francis group, 2010.
de Waal Th., The Caucasus: An Introduction, Oxford University Press, 2010.
Шнирельман В., Быть аланами: Интеллектуалы и политика на Северном Каквазе в 20-ом веке, М.,
2006.
Шнирельман В., Войны памяти: Мифы, идентичность и политика в Закавказье, М., 2003.
Цуциев А., Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004), М., 2006.
История народов Северного Кавказа, т. I, М., 1985.
История народов Северного Кавказа, т.II , М., 1988.
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով այլ հոդվածներ, մենագրություններ թղթային
տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչներով:

1101/Բ42

Կովկասի աշխարհաքաղաքականություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 3 ժամ

դաս.-30 ժամ, գործ.- 15 ժամ

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ուսուցանել Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական
գործընթացների իմաստավորումը միջազգային հարաբերությունների, քաղաքականության ու
աշխարհառազմավարության ծիրում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ուսոմնասիրել Կովկասի աշխարհաքաղաքականությունը և դրա հիմնական գործընթացները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել Կովկասի աշխարհաքաղաքականության հիմնական սկզբունքները, կողմնորոշվել
Հարավային Կովկասի և այդ տարածաշրջանով շահագրգիռ կառույցների և պետությունների
գործունեության աշխարհառազմավարական իմաստավորում պահանջող խրթին հարցերում
ու այդ ամենը կարևորել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ու պետական
առաջնայնությունների գիտակցմամբ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ուսումնասիրելու կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական
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գործընթացներն և երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական
երևույթների դրսևորման զանազան ձևերն ու եղանակները։
Բ4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես պետական
կառույցներում, այնպես էլ կրթության ու գիտության ասպարեզներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ
Սեմինարներ
Ուսումնառության վարժություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխարհաքաղաքականությունը որպես գիտելիք:
Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վալեսյան Ա. Վալեսյան Լ. Քաղաքական աշխարհագրություն: Երևան 2005
Авксентьев В., Аксюмов Б., и другие... Юг России в зеркале конфликтологической экспертизы.
Ростов –на-Дону 2011
Айрапетов О., Волхонский М., В. Муханов Дорога на Гюлистан..., М.,2016
Александров М.В. Битва за Кавказ 2004-2008. М., 2010
Гаджиев К.С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. М., 2010
Дугин А. Основы геополитики. М., 2000
Колосов В.А. Мироненко Н.С., Геополитика и политическая география. М., 2005
Мухаев Р.Т. Геополитика. М., 2007
Нартов Н.А. Нартов В.Н. Геополитика. М.,2007
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1101/Բ44

Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի պատմություն

4 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 3 ժամ

դաս.-30 ժամ, գործ.- 15 ժամ

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին
քաջատեղյակ դարձնել Աբխազիայի պատմական անցյալին, ուսանողների մոտ ձևավորել
աբխազական պատմության վաղեմի ժամանակներից մինչև հետխորհրդային
ժամանակաշրջանն ընդգրկող պատմական կարևոր իրադարձությունների մասին
համապատասխան գիտելիքներ, տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում: Դասընթացի
նպատակն է նաև ուսանողներին ճանաչողական, գիտա-տեսական և քաղաքական
դիտանկյուններով ներկայացնել Հարավային Օսեթիայի 20-րդ դ. պատմությունը, լուսաբանել
տարաբնույթ վիճահարույց և միմյանց հակադիր տեսակետներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի պատմության բոլոր առանցքային ու
կարևոր խնդիրները՝ շաղկապելով դրանք Կովկասի պատմությանը::
թվարկել, դասակարգել և ներկայացնել Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի պատմության
հիմնական սոցիալական և տնտեսական զարգացման միտումները, օրինաչափություններն ու
առանձնահատկությունները:
Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի
պատմության հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծել Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի պատմության գործընթացները և տալ դրանց
գնահատականները:
կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներ:
տարբերակել շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
պատկերացում ունենալ Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի պատմության հիմնահարցերի
վերաբերյալ՝ օգտագործելով պատմականության սկզբունքը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ուսումնասիրելու կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացներն
և երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների
դրսևորման զանազան ձևերն ու եղանակները։
Գ5. Ձեռք բերելու նյութեր հավաքելու, փաստերը համակարգելու, եզրակացություններ
կատարելու կարողություն։
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ակադեմիական դասախոսություններ` հիմնական նյութի ներկայացմամբ:
Ինտերակտիվ սեմինար- քննարկումներ
Ուսումնառության վար-ություններ / անհատական և խմբային աշխատանքներ/
աշխատանքներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1`Աբխազ ժողովրդի կազմավորման առեղծվածը: 2` Աբխազական հին
իշխանապետությունների առաջացումը: 3` Արաբական արշավանքները Աբխազիա և
Լեոնականների թագավորության առաջացումը: 4` Լեոնականների անկումը և Աբխազիան
Սաքարթվելոյի թագավորության կազմի մեջ: 5` Աբխազիան Սաքարթվելոյի տրոհման
շրջանում: 6` Աբխազիայում XVI-XVII դդ. էթնիկական հեղափոխության վարկածը: 7`
Աբխազիայի հզորացումը Քելեշ բեյ Շերվաշիձեի կառավարման տարիներին: 8` Աբխազիան
Ռուսաստանի և Թուրքիայի քաղաքականության կիզակետում (XIX դ. սկիզբ): 9`Աբխազիան
Կովկասյան պատերազմի տարիներին և աբխազական ինքնավար իշխանապետության
ոչնչացումը: 10` Աբխազների արտագաղթը և Աբխազիայի վերաբնակեցումը օտար տարրերով:
11` Ազգամիջյան փոխհարաբերությունները Աբխազիայում XIX և XX դդ. շեմին: 12` Աբխազիան
Ռուսական առաջին հեղափոխության տարիներին: 13` Աբխազիայի ինքնորոշման ծրագրերը
1917-1918 թթ.: 14` Հարավային օսերի ինքնորոշման հարցը (1917-1918 թթ.): 15` Վրաստանի
կառավարության գերակայության հաստատումն Աբխազիայում և վրաց-աբխազական
դաշինքը: 16` Աբխազական ժողովրդական խորհրդի լուծարումը: 17` Աբխազիայի
կարգավիճակի հիմնահարցը (1919-1920 թ): 18` Վրաց-օսական փոխհարաբերությունները 1919
– 1920 թթ.:
19` Օսական հուզումները Վրաստանում և Հարավօսական ինքնավար մարզի ստեղծումը: 21`
Աբխազիան ստալինյան բռնատիրության տարիներին: 22`Աբխազիան հետստալինյան
ժամանակաշրջանում: 23` Աբխազիան 1960-1970-ական թթ.: 24`Վրաց-օսական
հակամարտությունը հետխորհրդային տարիներին և Հարավային Օսիայի հանրապետության
առաջացումը: 25` Վրաց-աբխազական 1992-1993 թթ. պատերազմը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

История Абхазии, под. ред. С. З. Лакоба, Гудаута, 1993.
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2.

С. З. Лакоба, Очерки политической истории Абхазии, Сухуми, 1990.

Д.Гамахария, Б.Гогия, Абхазия-историческая область Грузии (исторические документы,
материалы, комментарии с древнейших времен до 30-х годов XX века). Тбилиси, 1997.
Разыскания по истории Абхазии/Грузия. Сборник.Тбилиси, 1999.
И. Марыхуба, Об Абхазах и Абхазии (историческая справка). Второе, дополненное издание (на
русск. и анг. яз.), Сухум (Майкоп, изд.«Адыгея»), 1993.
М. Лордкипанидзе, Абхазия и Абхазы (на груз., русск., и анг. яз.), Тбилиси,1990.

1101/Բ45

Ռուսաստանը և Կովկասը 16-րդ դարից մինչև
21-րդ դարի սկիզբ

3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 3 ժամ

դաս.-30, գործ.-15

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել Կովկասի ժողովուրդների, պետական կազմավորումների,
հանրապետությունների հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, դրանց զարգացման
հիմնախնդիրները և առանձնահատկությունները,
Քննարկման առարկա դարձնել Կովկասի, նրա ժողովուրդների քաղաքական և տնտեսական
կապերը Ռուսաստանի և հարևան երկրների հետ, շարադրել թեմայի առնչությամբ
հրապարակված գիտական հետազոտությունները, ծանոթացնել նորագույն մասնագիտական
գրականությանը և մամուլին,
Քննական վերլուծության ենթարկել Կովկասի բազմէթնիկ կառուցվածքը, միգրացիոն
գործընթացները, ժողովրդագրական պատկերի փոփոխությունները, ռուսական
վերաբնակեցման, ազգային քաղաքականության, իսկ ներկա փուլում նաև Հարավային Կովկասի
հետ արտաքին քաղաքականությունը և արդյունքները
Վեր հանել տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական նշանակությունը Ռուսաստանի համար,
Կովկասյան պատերազմը, արտաքին ու ներքին գործոնների ազդեցությունը Կովկասի ու նրա
ժողովուրդների պատմական զարգացման հեռանկարի վրա:
Ցույց տալ խորհրդային և հետխորհրդային տարիներին Կովկասում տեղ գտած
փոփոխությունները, տնտեսական և քաղաքական նոր իրականությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ձեռք բերել Կովկասի ժողովուրդների ու իշխանությունների Ռուսաստանի հետ պատմական
կապերի հաստատման, շփումների, վերաբնակեցման գործընթացների ու տարբեր
ժամանակագրական շրջափուլերի առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
Կովկասը բնակեցնող տարբեր ժողովուրդների, նրանց պատմության շրջափուլերի և
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քաղաքական կողմնորոշումների ձևավորման ընթացքի վերաբերյալ,
Պարզաբանել և բնութագրել Ռուսաստանի ու առանձին պետությունների ունեցած
աշխարհաքաղաքական ծրագրերը Կովկասում
Տարբերակել Կովկասի պատմության զարգացման օրինաչափությունները:
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
Վերլուծել Կովկասի և Ռուսաստանի պատմության սկզբնաղբյուրներն ու գրականությունը,
Բնութագրել ու արժևորել արխիվային, մամուլի և տեղեկատվական այլ աղբյուրները,
Կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
Զուգահեռներ անցկացնել աշխարհաքաղաքական կարևորություն ներկայացնող այլ
տարածաշրջանների միջև:
գ/ ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ
արտերկրում,
Կիրառել սկզբնաղբյուրների վերլուծության և գրականությունը քննական արժևորման
ենթարկելու եղանակները,
Զարգացնել փաստերը համակարգելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել կովկասագիտության հիմնախնդիրները, Կովկասի էթնիկական
պատմությունը ու պատմամշակութային ժառանգությունը:
Ա3. բացահայտել կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական
գործընթացները, երևույթները, նյութական քաղաքական գործընթացները, էթնիկական և
մշակութային համակարգերը։
Բ2. Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս համատեղել ավանդական և
ժամանակակից մեթոդները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում,
3. Կովկասյան տարածաշրջանի և Ռուսաստանի պատմությանը վերաբերող
փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում, ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
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ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուսաստանի և Կովկասի միջև կապերի հաստատումը
Հյուսիսային Կովկասի էթնոքաղաքական քարտեզը 16-17 դդ., առանձին քաղաքական
միավորների կողմից հարաբերությունների հաստատումը և կամավոր միացումը
Ռուսաստանին,
Հյուսիսային Կովկասը Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ուղեծրում. Կասպիական արշավանքը
և արդյունքները,
Հյուսիսային Կովկասի ռուսական նվաճման փուլերը. Լեռնականների գաղթը և ռուս
վերաբնակիչները։
5․ Հյուսիսային Կովկասի ռուսական ռազմավարչական ապարատը 19-20 դ. սկզբին. Կովկասի
փոխարքայությունը,
6․ Հյուսիսային Կովկասը ռուսական հեղափոխությունների և քաղաքացիական պատերազմի
շրջանում. <<Սպիտակ և կարմիր>> իշխանությունները, Լեռնային հանրապետությունը,
7․ Հյուսիսկովկասյան ինքնավարությունները ՌԽՖՍՀ կազմում,
8․ Կովկասյան ժողովուրդների աքսորը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին,
9․ Հյուսիսային Կովկասը հետխորհրդային շրջանում. անջատականություն,
ծայրահեղականություն, ահաբեկչություն:
10․ Հարավային Կովկասի և Ռուսաստանի փոխհարաբերությունները 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ
դարի սկզբին
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Белозеров В., Этническая карта Северного кавказа, М., 2005.
Джахиев Г.А., Дагестан в международных отношениях на Кавказе (1813-1829 гг.), Махачкала, 1991.
История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 года, в двух томах,
ответственный редактор серии А. Л. Нарочницкий и В. Б. Пиотровский, М., 1988.
Кузнецов В.А., Введение в Кавказоведение (историко-этнологические очерки народов Северного
Кавказа), Владикавказ, 2004.
Цуциев А. А., Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004), М., 2007.
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Эмиров Р. М., Приоритеты национальной безопасности Российской Федерации на Северном
Кавказе, М., 2011.

Կամընտրական դասընթացներ

1101/Բ46

6 ECTS
կրեդիտ

Ադրբեջաներեն-1

շաբաթական 6 ժամ

գործ.- 90 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել ժամանակակից ադրբեջաներենի ծագման նախադրյալները, պատմությունը,
զարգացման փուլերը,
դիտարկել ադրբեջաներենը որպես ինքնուրույն լեզու թյուրքական լեզուների շարքում,
քննել լեզվի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնել ադրբեջաներենի ծագումը, զարգացման փուլերը, ինչպես նաև այբուբենի
փոփոխությունները և զարգացման պատմությունը:
Մատնանշել գրական ադրբեջաներենը բազմաթիվ բարբառների շարքում:
Ներկայացնել ադրբեջաներենի այբուբենը, հնչյունական համակարգը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Տարբերակել ադրբեջաներենը մյուս թյուրքական լեզուներից:
Կարդալ և թարգմանել ադրբեջաներեն պարզ տեքստեր:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3. Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1՝ Ժամանակակից ադրբեջաներենի ծագումը, զարգացման փուլերը: 2՝ Պատմական ակնարկ:
3՝ Ադրբեջանական այբուբենի պատմությունը, փոփոխությունները: 4՝ Ժամանակակից
ադրբեջաներենը որպես Ադրբեջանի պետական լեզու: 5՝ Գրական ադրբեջաներեն:6՝
Ադրբեջաներենի բարբառները: 7՝ Հնչյունաբանություն. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ,
դրանց դասակարգումը,, արտաբերման առանձնահատկությունները: 8՝ Շեշտը
ադրբեջաներենում, լեզվի հնչյունական առանձնահատկությունները, ձայնավորների և
բաղաձայնների ճիշտ արտաբերման եղանակները: 9՝ Վանկ, վանկատում, տողադարձ: 10՝
Հնչյունական հիմնական երևույթները (առնմանում, տարնմանում, նեղ ձայնավորի սղում,
բաղաձայնի խլացում):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.
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1101/Բ46

6 ECTS
կրեդիտ

Վրացերեն-1

շաբաթական 6 ժամ

գործ.- 90 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի զարգացման նախադրյալները
քննել արդի վրացերենը որպես ազգային, պետական և գրական լեզու
ուսուցանել վրացերենի հնչյունական, բառապաշարային, քերականական իրողությունները,
ինչպես նաև վրացերեն բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել վրացերենի զարգացման փուլերը, վրաց գրերը, դրանց պատմական
նշանակությունը, պատկերացնել վրացերենի տարածքային (բարբառ) և սոցիալական
(ժարգոն)տարբերակները,
տարբերել վրացերենի ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները, դասակարգել դրանք:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ըմբռնել շեշտը վրացերենում` հիմնական և երկրորդական
կատարել վանկատում, տողադարձ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
պարբերացնել միացյալ Վրացական թագավորության տրոհման և առանձին
թագավորությունների և իշխանությունների հանդես գալու պատճառները,
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3. Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. վրացերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Վրացերենի զարգացման փուլերը:
2. Վրաց գրեր, դրանց պատմական նշանակությունը:
3. Հայոց և վրաց գրերի զուգադրական քննություն:
4. Արդի վրաց լեզուն իբրև ազգային, պետական և գրական լեզու, լեզվի տարածքային (բարբառ)
և սոցիալական (ժարգոն) տարբերակները:
5.Հնչյունաբանություն. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ, դրանց դասակարգումը:
6. Շեշտը վրացերենում, հիմնական և երկրորդական շեշտ:
8.Վանկ,վանկատում, տողադարձ:
8.Հնչյունափոխություն. Հնչյունական հիմնական երևույթները
(առնմանում, տարնմանում, հնչյունի կորուստ, հնչյունի սղում, ձայնավորի հատում) :
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ლ.კვაჭაძე “თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი”, თბილისი 1966. (Լ.Կվաճաձե
՛՛Ժամանակակից վրաց լեզվի շարահյուսությունը՛՛, Թբիլիսի 1966):
2.ნ. შარაშენიძე ‘’სიტუაციები და გრამატიკა კომუნიკაციისთვის”, თბილისი 2010. (Ն.
Շարաշենիձե “Իրավիճակներ եւ քերականություն հաղորդակցության համար”, Թբիլիսի 2010):
3.Հ. Բայրամյան ՛՛Վրաց լեզու՛՛, Երևան 2010:
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4. Վրացական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ

1101/Բ 47

4 ECTS
կրեդիտ

Ադրբեջաներեն-2

շաբաթական 4 ժամ

գործ.- 60 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել ադրբեջաներենի տեղն ու դիրքը թյուրքական լեզուների շարքում, ներկայացնել
ադրբեջաներենի ծագման ու զարգացման նախադրյալները,
քննել արդի ադրբեջաներենը որպես ազգային, պետական և գրական լեզու,
ուսուցանել ադրբեջաներենի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական
իրողությունները, ծանոթացնել ադրբեջաներեն բառերի և տեքստերի թարգմանական
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնել ադրբեջաներենի բառագիտության, բառապաշարի առանձնահատկությունները:
Տարբերակել բուն թյուրքական ծագում ունեցող ադրբեջաներեն բառերը փոխառյալ բառերից:
Ըմբռնել ադրբեջաներենի բառակազմության առանձնահատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Դասակարգել բառերի ձևաիմաստային խմբերը` հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ:
Կատարել բառերի վերլուծություն` արմատ, հիմք ածանց:
Կատարել շատ պարզունակ թարգմանություններ բառարանի օգնությամբ:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3. Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1՝ Ադրբեջաներենի բառապաշարը, դրա ծագումն ու զարգացման պատմությունը:
2՝ Փոխառյալ բառերը ադրբեջաներենում, հնաբանություններ, նորաբանություններ, բառերի
ձևաիմաստային խմբերը (հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ): 3՝ Պարզ
նախադաություն, ցուցական դերանուններ: 4՝ Անվանական ստորոգալ: 5՝ Հարցական,
անձնական դերանուններ:
6՝ Հոգնակի թիվ: 7՝ Պատկանելիությունն ադրբեջաներենում: 8՝ Ներգոյական հոլով: 9՝ Գույներ:
10՝ Var, yox անունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.
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4 ECTS
կրեդիտ

Վրացերեն-2

շաբաթական 4 ժամ

գործ.- 60 ժամ

2-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի զարգացման
նախադրյալները քննել արդի վրացերենը որպես ազգային, պետական և գրական լեզու,
ուսուցանել վրացերենի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական իրողությունները,
ինչպես նաև վրացերեն բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
հստակ պատկերացում կունենա վրացերենի բառապաշարի մասին
կտարբերակի լիիմաստ և օժանդակ, ինչպես նաև փոխառյալ բառերը
կպատկերացնի բառերի ձևաիմաստային խմբերը` հոմանիշներ, հականիշներ,
համանուններ
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ըմբռնել վրացերենի բառակազմությունը
կատարել բառերի վերլուծություն` արմատ, հիմք ածանց
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Ճիշտ գնահատական տալ հայ-վրացական բազմազան առնչություններին և
հարաբերություններին։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տիրապետելու պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3. Ընթերցելու, թարգմանելու և մեկնաբանելու վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար
լեզուներով գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
576

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Լիիմաստ և օժանդակ բառեր: Վրացերենի բառապաշարը:
2.Փոխառյալ բառերը վրացերենում, հնաբանություններ, նորաբանություններ, բառերի
ձևաիմաստային խմբերը(հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ):
3.Հայ-վրացական բառապաշառային առնչությունները:
4.Վրացերենի բառակազմությունը: 5.Արմատ, հիմք, ածանց, (ախածանց, վերջածանց):
6.Բառարանագիտություն: 7.Բառարանների տեսակները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ლ.კვაჭაძე “თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი”, თბილისი 1966. (Լ.Կվաճաձե
՛՛Ժամանակակից վրաց լեզվի շարահյուսությունը՛՛, Թբիլիսի 1966):
2.ნ. შარაშენიძე ‘’სიტუაციები და გრამატიკა კომუნიკაციისთვის”, თბილისი 2010. (Ն.
3.Շարաշենիձե “Իրավիճակներ եւ քերականություն հաղորդակցության համար”, Թբիլիսի
2010):
4.Հ. Բայրամյան ՛՛Վրաց լեզու՛՛, Երևան 2010:
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6 ECTS
կրեդիտ

Ադրբեջաներեն-3

շաբաթական 6 ժամ

գործ.- 90 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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Ներկայացնել ադրբեջաներենի լեզվական, տիպաբանական առանձնահատկությունները,
զարգացման հիմնական փուլերը և ներկայիս միտումները, դիտարկել արդի ադրբեջաներենը
որպես պետական և գրական լեզու,
ծանոթացնել միջին բարդության ադրբեջաներեն բնագրերին,
ուսուցանել ադրբեջաներեն բնագրերի վերլուծության և թարգմանության հիմնական
մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնել ադրբեջաներենի խոսքի մասերը:
Ծանոթանալ ադրբեջաներենի քերականության հիմնական դրույթներին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Հարստացնել բառապաշարը՝ կատարելով ցածր ու միջին բարդության տեքստերի
թարգմանություններ:
Բանավոր կազմել և վերարտադրել ադրբեջաներեն պարզ նախադասություններ:
Վերլուծել ադրբեջաներեն պարզ նախադասություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3. Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ածական անուն, Ya (da), yգxsa, nə…nə շաղկապները:
Հրամայական եղանակի երկրորդ դեմք:
Տրական հոլով:
Բացառական հոլով:
Հարցական դերանուններ:
Հարցական դերանունները:
Անվանական ստորոգյալի անցյալ ժամանակաձևը:
Ներկա ժամանակ:
Հայցական հոլով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.
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կրեդիտ

Վրացերեն-3

շաբաթական 6 ժամ

գործ.- 90 ժամ
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3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի զարգացման նախադրյալները, քննել արդի
վրացերենը որպես ազգային, պետական և գրական լեզու,
ուսուցանել վրացերենի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական իրողությունները
ինչպես նաև վրացերեն բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տարբերել վրացերենի խոսքի մասերը, ծանոթանալ հետևյալ խոսքի մասերին` գոյական,
ածական, թվական և դերանուն, կկիրառի նշված խոսքի մասերը
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարել այդ խոսքի մասերի հոլովում
կիրառել նշված խոսքի մասերը
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3. Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
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հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Գոյական անուն, գոյականի կազմությունը, քերականական և իմաստային հատկանիշները:
2.Գոյականի հոլովման համակարգը, հոլովման տիպերը, գոյականի հոգնակի թվի
կազմությունը, հոգնակերտը և նար-թանիանի հոգնակերտի գործածությունը: 3.Գոյականների
հոլովումը, գոյական անունները ըստ հիմքերի (բաղաձայնավերջ և ձայնավորավերջ
գոյականները): 4.Հայերեն և վրացերեն հոլովների համեմատությունը: 5.Ածական անուն,
ածականի կազմությունը, տեսակները, համեմատության աստիճանները:
6.Ածականների հոլովումը, դրանց գործածությունը: 7.Թվական անուն, թվականի տեսակները,
դրանց կազմությունը: 8.Թվականների հոլովումը: 9.Դերանուն,տեսակները, կազմությունը,
հոլովումը: 10.Դերանունների դերը նախադասության մեջ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ლ.კვაჭაძე “თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი”, თბილისი 1966. (Լ.Կվաճաձե
՛՛Ժամանակակից վրաց լեզվի շարահյուսությունը՛՛, Թբիլիսի 1966):
2.ნ. შარაშენიძე ‘’სიტუაციები და გრამატიკა კომუნიკაციისთვის”, თბილისი 2010. (Ն.
Շարաշենիձե “Իրավիճակներ եւ քերականություն հաղորդակցության համար”, Թբիլիսի 2010):
3.Հ. Բայրամյան ՛՛Վրաց լեզու՛՛, Երևան 2010:
4. Վրացական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ
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6 ECTS
կրեդիտ

Ադրբեջաներեն-4

շաբաթական 6 ժամ

գործ.- 90 ժամ

4-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ադրբեջաներենի լեզվական, տիպաբանական առանձնահատկությունները,
զարգացման հիմնական փուլերը և ներկայիս միտումները, դիտարկել արդի ադրբեջաներենը
որպես պետական և գրական լեզու,
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ծանոթացնել միջին բարդության ադրբեջաներեն բնագրերին,
ուսուցանել միջին բարդության ադրբեջաներեն բնագրերի վերլուծության և թարգմանության
հիմնական մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել ադրբեջաներենի անուն խոսքի մասերից գոյականը, ածականը,
թվականը:
Մասամբ ծանոթանալ բայական համակարգին,
Հասկանալ ներկա և անցյալ կատարյալ ժամանակաձևերով կիրառված բայերով
նախադասություններ,
լսել և ըմբռնել միջին բարդության տեքստեր և բանավոր թարգմանել
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Հոլովել և´ անուն խոսքի մասերը, և´ գոյականաբար կիրառվող մյուս բառերը:
Ներկա և անցյալ կատարյլ ժամանակաձևերով խոնարհել բայերը հաստատական, հարցական,
ժխտական ձևերով:
Թարգմանել և վերլուծել ադրբեջաներեն միջին բարդության նախադասություններ և տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3 Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
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Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1՝ İlə հետադրությունը, քանակական, դասական թվականներ: 2՝ Անցյալ
կատարյալժամանակաձև: 3՝ Անձնական, Բu, şu, ցուցական դերանունների հոլովումը 4՝ Kim?
nə? hara? Հարցական դերանունների հոլովումը: 5՝ Սեռական հոլովի կազմությունը, 6՝ Անորոշ
դերբայների
հոլովումը, 7՝ պատկանելիության վերջածանց ստացած բառերի հոլովումը, 8՝ շաբաթվա օրերը:
9 ՝ çı, ıcı, lı բառակազմական վերջածանցները, 10՝ Yerinə, aşağı, yuxarı կապական բառերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.
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6 ECTS
կրեդիտ

Վրացերեն-4

շաբաթական 6 ժամ

գործ.- 90 ժամ

4-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի զարգացման
նախադրյալները, քննել արդի վրացերենը որպես ազգային, պետական և գրական լեզու,
ուսուցանել վրացերենի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական իրողությունները,
ինչպես նաև վրացերեն բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
հստակ պատկերացնել վրացերենի խոսքի մասերը, ծանոթանալ հետևյալ խոսքի մասերին`
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բայ, մակբայ, կապ, շաղկապ, ձայնարկություն:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարել բայի խոնարհում
կիրառել նշված խոսքի մասերը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
տարբերակել դրանց տեղն ու դերը նախադասության մեջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3. Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Բայ, բայի դեմքը և թիվը, բազմադիմայնությունը: 2.Բայի օբյեկտի դեմքը, բայի սուբյեկտի
դեմքը: 3.Բայերի կազմությունը, բայածանցներ, դրանց նշանակությունը: 4.Ուղղություն և
կողմնորոշում: 5.Սերիա: 6 Բայի սեռը (ներգործական, կրավորական,չեզոք): 7.Դարձույթ.
8.Կոնտակտ: 9.Շարքեր (մծկրիվի): 10.Կազմությունը: Մեկնակերպ քցեվա: Ակտ:Կերպ: Բայի
խոնարհումը (առաջին խոնարհում, երկրորդ խոնարհում, երրորդ խոնարհում, չորրոռդ
խոնարհում): Բայի անդեմ ձևեր: Դերբայ: 11.Դերբայակերտ նախածանցներ և
վերջածանցներ:Ինվերսիա: Մակբայ: Մակբայների տեսակները և դրանց
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կազմությունը:12.Կապ: Կապերի տեսակները, հոլովառությունը և կիրառությունը:
13.Շաղկապ, տեսակները: Մասնիկ, տեսակները: Մասնիկների կիրառությունը:
14.Ձայնարկություն, տեսակները, կիրառությունը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ლ.კვაჭაძე “თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი”, თბილისი 1966. (Լ.Կվաճաձե
՛՛Ժամանակակից վրաց լեզվի շարահյուսությունը՛՛, Թբիլիսի 1966):
2.ნ. შარაშენიძე ‘’სიტუაციები და გრამატიკა კომუნიკაციისთვის”, თბილისი 2010. (Ն.
Շարաշենիձե “Իրավիճակներ եւ քերականություն հաղորդակցության համար”, Թբիլիսի 2010):
3.Հ. Բայրամյան ՛՛Վրաց լեզու՛՛, Երևան 2010:
4. Վրացական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ
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6 ECTS
կրեդիտ

Ադրբեջաներեն-5

շաբաթական 5 ժամ

գործ.- 75 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ադրբեջաներենի լեզվական, տիպաբանական առանձնահատկությունները,
զարգացման հիմնական փուլերը և ներկայիս միտումները,
դիտարկել արդի ադրբեջաներենը որպես պետական և գրական լեզու, ծանոթացնել միջին
բարդության ադրբեջաներեն բնագրերին,
ուսուցանել միջին բարդության ադրբեջաներեն բնագրերի վերլուծության և թարգմանության
հիմնական մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել ադրբեջաներենի անուն խոսքի մասերից գոյականը, ածականը,թվականը:
Մասամբ ծանոթանալ բայական համակարգին,
լսել և ըմբռնել միջին բարդության տեքստեր և բանավոր թարգմանել:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Հոլովել և´ անուն խոսքի մասերը, և´ գոյականաբար կիրառվող մյուս բառերը:
Ներկա և անցյալ կատարյալ ժամանակաձևերով խոնարհել բայերը հաստատական,
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հարցական, ժխտական ձևերով:
Թարգմանել և վերլուծել ադրբեջաներեն միջին բարդության նախադասություններ և տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3 Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1՝ Անորոշ անցյալ ժամանակաձև:
2՝ Üçün, kimi, sonra, əvvəl, qədər, dək, can//cən
հետադրությունները:
3՝ Ածականների համեմատության աստիճանները:
4՝ Ca/cə, sız, lıq բառակազմական վերջածանցները:
5՝ Ապառնի ժամանակ:
6՝ Անորոշությունն ադրբեջաներենում:
7՝ Ժխտական դերանուն:
8՝ Գոյականների կապակցության ձևերը:
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9՝ Մակբայներ:
10՝ Xoşa gəlmək արտահայտության կիրառումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.
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կրեդիտ

Վրացերեն-5

շաբաթական 5 ժամ

գործ.- 75 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի զարգացման նախադրյալները, քննել արդի
վրացերենը որպես ազգային, պետական և գրական լեզու,
ուսուցանել վրացերենի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական իրողությունները,
ինչպես նաև վրացերեն բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կապակցել վրացերեն նախադասությունը և կապակցման միջոցներն ու եղանակները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
տարբերակել նախադասության տեսակները
կազմել նախադասություններ ` պատմողական, հարցական,հրամայական, բացականչական,
հարցաբացականչական:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ամբողջական պատկերացում կազմել նախադասության տեսակների կիրառության մասին,
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կազմել և վերլուծել վրացերեն նախադասություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3. Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Նախադասություն. կապակցման միջոցներն ու եղանակները:
2.Նախադասության տեսակները ըստ իմաստ (պատմողական, հարցական, հրամայական,
բացականչական, հարցա-բացականչական):
3. Նախադասության տեսակներն ըստ կազմության:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ლ.კვაჭაძე “თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი”, თბილისი 1966. (Լ.Կվաճաձե
՛՛Ժամանակակից վրաց լեզվի շարահյուսությունը՛՛, Թբիլիսի 1966):
2.ნ. შარაშენიძე ‘’სიტუაციები და გრამატიკა კომუნიკაციისთვის”, თბილისი 2010. (Ն.
Շարաշենիձե “Իրավիճակներ եւ քերականություն հաղորդակցության համար”, Թբիլիսի 2010):
3.Հ. Բայրամյան ՛՛Վրաց լեզու՛՛, Երևան 2010:
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4. Վրացական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ:
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կրեդիտ

Ադրբեջաներեն- 6

շաբաթական 5 ժամ

գործ.- 75 ժամ

6-րդ` գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ադրբեջաներենի քերականության առավել բարդ կողմերն ու նրբությունները,
լեզվամտածողությունն ու ժամանակակից պետական լեզվաքաղաքականությունը:
Ծանոթացնել լեզվի զարգացման ներկայիս իրավիճակին, բառապաշարի և քերականական
կառույցների կատարելագործման ուղիներինն ու միջոցներին, լեզվի զարգացման հիմնական
միտումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ընկալել գեղարվեստական գրական ստեղծագործությունների էությունը,
Հստակ տարանջատել ադրբեջաներենի քերականական առանձնահատկությունները մյուս
ցեղակից թյուրքական լեզուներից, մասնավորապես թուրքերենից:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Կառուցել մակբայական դերբայով նախադասություններ, ինչպես նաև ստորադասական
շաղկապով բարդ ստորադասական նախադասություններ:
Թարգմանել և վերլուծել ադրբեջաներեն միջինից բարդ նախադասություններ և տեքստեր:
Լսել, ընկալել և վերարտադրել ադրբեջաներենով հնչած երկխոսություններ, բարդ
նախադասություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3. Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ադրբեջաներեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
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մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1՝ Անորոշ ապառնի ժամանակաձև: 2՝ Ըղձական եղանակ: 3՝ Գոյականակերտ վերջածանցներ:
4՝ Անկատար անցյալ ժամանակաձև: 5՝ Ներկա ժամանակի դերբայ, մակբայական դերբայներ:
6՝Հարկադրական եղանակ: 7՝ Կապական բառերի կիրառությունը: 8՝ Հրամայական եղանակը
1-ին և 3-րդ դեմքերում: 9՝ Պայմանական եղանակ:10՝ Հավաքական, կոտորակային, բաշխական
թվականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մովսիսյան Լ, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։
Исмайлова Л.Г., Насилов Д.М., Азербайджанский язык для стран СНГ, Москва, ИСАА, 2007.
Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
Zülfüqarlı S., Azərbaycan dili, Bakı, 2009.
Hacıyeva M., Əbdülhəsənli T., Azərbaycan dili, Bakı, 2011.
Xəlilov B., Müasir Azərbaycan dili, İkinci nəşr, Bakı, 2013.
Abdullayeva G., Müasir Azərbaycan dili, İkinci hissə, Bakı, 2013.

1101/Բ51

6 ECTS
կրեդիտ

Վրացերեն-6

շաբաթական 5 ժամ

գործ.- 75 ժամ

6-րդ` գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի զարգացման նախադրյալները, քննել արդի
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վրացերենը որպես ազգային, պետական և գրական լեզու,
ուսուցանել վրացերենի հնչյունական, բառապաշարային և քերականական
իրողությունները,ինչպես նաև վրացերեն բնագրերի թարգմանական
առանձնահատկությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
դասակարգել նախադասություններն ըստ տեսակների` պարզ և բարդ,
վերլուծել նախադասություններն ըստ իրենց կազմության,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
տարբերակել նախադասության տեսակները
պատկերացնել նախադասության տեսակներն ըստ իմաստի` պատմողական,
հարցական,հրամայական, բացականչական, հարցաբացականչական, եւ ըստ կազմության:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ճիշտ կիրառել ուղղակի եւ անուղղակի խոսքը,
ամբողջական պատկերացում կազմել նախադասության տեսակների կիրառության մասին
կազմել պարզ և բարդ նախադասություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ ու մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը։
Գ3. Ընթերցել, թարգմանել և մեկնաբանել վրացերեն, ադրբեջաներեն, այլ օտար լեզուներով
գրված գիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
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Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Պարզ նախադասություն:
2.Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամները(ենթակա, ստորոգյալ, խնդիրներ,
պարագաներ):
3.Բարդ նախադասություն. Գլխավոր և երկրորդական նախադասություններ, երկրորդական
նախադասությունների տեսակները:
4.Ուղղակի և անուղղակի խոսք:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ლ.კვაჭაძე “თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი”, თბილისი 1966. (Լ.Կվաճաձե
՛՛Ժամանակակից վրաց լեզվի շարահյուսությունը՛՛, Թբիլիսի 1966):
2.ნ. შარაშენიძე ‘’სიტუაციები და გრამატიკა კომუნიკაციისთვის”, თბილისი 2010. (Ն.
Շարաշենիձե “Իրավիճակներ եւ քերականություն հաղորդակցության համար”, Թբիլիսի 2010):
3.Հ. Բայրամյան ՛՛Վրաց լեզու՛՛, Երևան 2010:
4. Վրացական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ
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Մասնագիտական պրակտիկա

8-րդ գարնանային կիսամյակ

6 կրեդիտ

Ստուգարքային

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
Գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական
հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն աշխատելու
կարողությունները։ Պրակտիկայի վայրը հարմարեցվում է ուսանողի ավարտական
աշխատանքի թեմայի բովանդակությանը
Ուսանողներին անմիջականորեն հաղորդակից դարձնել ՀՀ ԳԱԱ Պատմության,
Արևելագիտության, Մատենադարանի, Հայաստանի ազգային արխիվի, Հայաստանի և
պատմության թանգարանների, Արևելք ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի
և այլ գիտահետազոտական հաստատությունների բաժինների ուղղվածությանն ու
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առանձնահատկություններին։

Ծանոթանալ վերը նշված թանգարանային և գիտահետազոտական հաստատությունների
կառուցվածքին, հիմնական գործառույթներին, հավաքածուների բնույթին և աշխատակազմին։
Անմիջականորեն հաղորդակցվել բազմաշերտ և հարուստ հավաքածուների գրանցման,
հաշվառման, պահպանման, մշակման, ուսումնասիրման, վերականգնման, ցուցադրման և
հանրայնացման ժամանակակից հնարավորություններին։
Ծանոթանալ այցելուների տարբեր խմբերի համար իրականացվող թանգարանային
տարաբնույթ միջոցառումներին, կրթական ու ժամանցային ծրագրերին։
9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ Որոշակի գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերել ակադեմիական ինստիտուտներում
իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների վերաբերյալ։ Հստակեցնել
պատկերացումները մասնագիտական տարբեր կազմակերպությունների գործունեության
մասին։
2․ Հնարավորություն ստանալ մասնակցելու ամբիոնի և հիշյալ կառույցների
համագործակցական նախագծերին ու դաշտային հետազոտություններին։ Ուսումն
ավարտելուց հետո հնարավորություն ստանալ աշխատելու ինստիտուտների, արխիվների և
թանգարանների համապատասխան բաժիններում։
3․ Որոշակի փորձ ու հմտություններ ձեռք բերել հավաքածուների գրանցման, հաշվառման և
պահպանության սկզբունքների ու կանոնների վերաբերյալ։
4․ Ծանոթանալ թանգարանային, արխիվային հավաքածուների հիման վրա իրականացվող
հետազոտական աշխատանքների բնույթին ու տեսակներին։
5․ Ծանոթանալ թանգարանային ցուցադրության կազմակերպման սկզբունքներին,
բնօրինակների և օժանդակ նյութերի հետ աշխատելու կանոններին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ Կազմել թանգարանային առարկայի անձնագիր
2․ Օգտվել ֆոնդային փաստաթղթերից (քարտարան, մատյան, ընդունման-հանձնման
ակտեր․․․)
3․ Ձեռք բերել թանգարանային Էքսկուրսիա և կրթական ծրագիր վարելու նախնական
փորձառություն
4․ հոդվածներ գրելու հմտությունների ձեռքբերման կարող

593

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1․ Մշակել, դասդասել, թեմատիկ, ժամանակագրական կամ այլ սկզբունքներով ի մի բերել
հավաքված նյութը։
2․ Վերլուծել փաստերն ու եզրակացություններ անել։
3․ Գործնականում կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները։
4․ Գործուն մասնակցություն ունենալ թանգարանային, արխիվային ոլորտում իրականացվող
հետազոտական նախագծերի աշխատանքներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Հասկանալու գիտության ընդհանուր գործընթացի մշակութային հիմքերը, ինչպես նաև
գիտակցելու իր՝ որպես անհատի, հասարակության անդամի մշակութային դերակատարումը:
Իր մասնագիտական ոլորտի զարգացման հետ կապված գործընթացները տեղավորելու
մշակութային ու սոցիալական ավելի լայն համատեքստում:

11. Կիրառվում են ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ծանոթություն արխիվի, ինստիտուտների, թանգարանի ղեկավար մարմնի, կառավարման
համակարգի, կառուցվածքի, աշխատակազմի հետ։
Գործնական պարապմունքներ թանգարանների ցուցասրահներում, ֆոնդերում և
լաբորատորիաներում՝ համապատասխան մասնագետների ղեկավարությամբ։
Տարբեր բաժինների գործունեությանը բնորոշ վարժանքների և հանձնարարությունների
կատարում։
Սեմինար-քննարկումներ, ձեռք բերված արդյունքների վերլուծություն - ամփոփում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել ծրագրով
նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել պրակտիկայի
օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
ուսանողները կարողանում են գործնականում տեսնել, թե ինչպես են
մշակվում դաշտային և արխիվային նյութերը,
Իրականացվում հետազոտական աշխատանքները․
ստեղծվում ցուցադրության գիտական և գեղարվեստական նախագծերը,
ընտրվում բնօրինակ ցուցանմուշներն ու օժանդակ նյութերը,
կիրառվում նորագույն տեխնոլոգիաներն ու տեղեկատվական տարաբնույթ միջոցները,
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կազմակերպվում հանրահռչակումն ու հասարակության հետ կապերը,
նախապատրաստվում և իրականացվում թանգարանային էքսկուրսիան,
տարբեր տարիքային և սոցիալական խմբերի համար կրթական բազմաբնույթ ծրագրերը։

14. Կազմակերպությունների ցանկ.

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Մատենադարան
Հայաստանի ազգային արխիվ
Երևանի պատմության թանգարան
Հայաստանի ազգային գրադարան
Արևելք ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Կովկասի ինստիտուտ
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1. «ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

«Հնագիտություն և ազգագրություն» 022202.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Հնագիտության և ազգագրության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական

2022/2023

տարին
6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը առկա ուսուցման համակարգում կատարվում է համաձայն «ՀՀ
պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի», ՀՀ կառավարության որոշում
( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


պատրաստել մասնագետներ, որոնք ունեն հիմնարար գիտելիքներ հնագիտության և
ազգաբանության, վերջիններիս տեսության և մեթոդաբանության, հետազոտության
ժամանակակից մեթոդների ու գործիքների վերաբերյալ; մրցունակ են հայաստանյան և
միջազգային

կրթական

և

գիտական

գիտահետազոտական և գիտա-պրակտիկ

շուկաներում,

ունակ

են

կատարելու

աշխատանքներ; կողմնորոշված են

հանրային, հասարակական ակտիվ գործունեությանը:


Ուսանողի մեջ ձևավորել վարչական և հասարակական-քաղաքական գործունեության
համար անհրաժեշտ որակներ:

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

 Նկարագրել

ազգաբանության/մարդաբանության

և

հնագիտության

տեսության,

մեթոդաբանության և պատմության հիմնահարցերը, այս գիտակարգերի արդի
հետազոտությունների ուղղությունները, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու
բազմամակարդակ կապերն ու փոխհարաբերությունները ազգաբանության և
հնագիտության դիտանկյունից։
 Ընկալել և վերլուծել հայոց մշակութային ժառանգությունը (հնագիտական և
ազգաբանական բաղադրիչներով)` որպես համակարգ և վերջինիս կարևոր
բաղադրիչները /ինքնություն, պատմական և կոլեկտիվ հիշողություն, այլ
բաղադրիչներ/, ինչպես նաև դրանց
հասարակական ու մշակութային հիմքերը:

արդի

փոխակերպումների

էթնիկ,

 Ընդհանուր գծերով ներկայացնել հայոց մշակույթի հիմնական համալիրների ու
ենթահամալիրների հնագիտական և ազգաբանական պատմությունը, դրանց
զարգացման ու փոխակերպումների ընթացքը ավելի լայն` քաղաքակրթական
համատեքստում։
 Թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայ հնագիտության և ազգաբանության
հիմնական սկզբնաղբյուրները, այս երկու գիտությունների պատմությունը,
ընդհանուր գծերով ներկայացնել հայ հնագիտական և ազգաբանական մտքի
զարգացումենրը, տալ դրանց փուլաբաժանումը։
 Թվարկել և վերլուծել հնագիտական և ազգաբանական հետազոտությունների
մեթոդները, տեխնիկաները, հնագիտական և ազգաբանական դաշտային
հետազոտությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման,
արդյունքների ամփոփման և վերլուծության հիմնական սկզբունքները։
 Ուրվագծել հայ

և համաշխարհային արվեստի

ու

մշակույթի

պատմության

հիմնախնդիրները,
ինչպես
նաև
ներկայացնել
արխիվային
թանգարանագիտության պատմության և տեսության խնդիրները։

գործի,

1. Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական
գիտության տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, կատարել դրանց
քննություն

ու

վերլուծություն

հայկական

ու

տարածաշրջանային

նյութի

ներգրավմամբ։
 Քննարկել և վերլուծել հայոց մշակութային ժառանգությունը ավելի լայն`
քաղաքակրթական համատեքստում, ճանաչել հնագիտական մասայական նյութը,
ճանաչել ճարտարապետության զարգացման հիմնական փուլերը։
 Կազմել

և

իրագործել

ազգագրական,

մարդաբանական,

ժողովրդագրական

հիմնախնդիրների ու զարգացումների վերաբերյալ ծրագրեր,

վերահսկել դրանց

կատարման ընթացքը, ապահովել արդյունքների հանրայանացումը, մասնակցել
հուշարձանների պեղումներին և ազգաբանական հետազոտություններին,
ինքնուրույն կատարել պարզագույն դաշտային հետազոտություններ, կարդալ
վիմագիր արձանագրություններ, հասկանալ սեպագրերի բովանդակությունը։
 Պատրաստել և ներկայացնել հնագիտական և ազգագրական
թեմաներով
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ռեֆերատներ, զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝
պահպանելով մասնագիտական էթիկայի կանոնները։
 Ազատորեն կողմնորոշվել արխիվներում, թանգարաններում ու պահոցներում, այլ
գիտակրթական հաստատություններում՝ աշխատել արխիվային փաստաթղթերի,
դաշտային ազգագրական և հնագիտական տարատեսակ նյութերի հետ։
 Արժևորել և գնահատականներ հնչեցնել հայ հնագիտության և ազգաբանության
պատմության և տեսության խնդիրների վերաբերյալ, դրանք դիտարկելով նաև
ավելի լայն գիտական համատեքստում։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ

ռեսուրսներ),

կողմնորոշվել

մասնագիտական գրականությունում,

դաշտային հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում։
 Մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու
մասնագիտական բանավոր և գրավոր հաղորդումներ և հոդվածներ։

ներկայացնել

 Օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական
մեթոդներ ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք,
փաստացի նյութի հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային
վերակազմություններ։
 Ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել,
ընկալել նորութային գիտելիքներն ու արժեքները։
 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
 Կողմնորոշվել

արտակարգ

իրավիճակներում

և

անհրաժեշտության

դեպքում

ցուցաբերելու առաջին բուժօգնություն։

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում են անցկացնել ստուգարքներ,
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ընթացիկ, ամփոփիչ (առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացների
դեպքում) և եզրափակիչ քննություններ: Ստուգարքները, ամփոփիչ
և եզրափակիչ
քննությունները անցկացվելու են բանավոր հարցման միջոցով: Եզրափակիչ գնահատումով
դասընթացների երկու ընթացիկ քննությունները, առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթացների ընթացիկ քննություններից մեկը, իսկ լեզվական դասընթացների դեպքում՝
երկուսը գնահատվում են գրավորների հիման վրա: Ծրագրի ընթացքում և ավարտին
ուսանողները պաշտպանության
աշխատանքներ:

են

ներկայացնում

կուրսային

և

ավարտական

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Բակալավրի որակավորում ստացած մասնագետները կկարողանան աշխատանքի
անցնել ՀՀ դպրոցներում և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում,
պետական կառավարման համակարգում (նախարարություններ, գերատեսչություններ),
մարզպետարաններում, համայնքապետարաններում, թանգարաններում, ուսումնական
հաստատություններում (մանկավարժի որակավորում ունենալու դեպքում), զբոսաշրջային
ու այլ կազմակերպություններում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Կրթական ծրագրով սահմանված վերջնարդյունքների ձեռքբերումը դյուրացնելու
նպատակով ուսանողներին կտրամադրվեն տպագիր և էլեկտրոնային նյութեր, ֆակուլտետի
համապատասխան տեխնիկայով հագեցած լսարաններում կցուցադրվեն տեսաձայնային
նյութեր ու ֆիլմեր, հնագիտական հավաքածուների տրամադրում:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
«Հնագիտություն և ազգագրություն» բակալավրի ծրագիրը մշակելիս որպես գլխավոր
կողմնորոշիչ ու չափանիշ է ընդունվել հայոց հարուստ մշակութային ժառանգության,
համաշխարհային քաղաքակրթական ավանդույթների, հնագիտության և ազգաբանության
զարգացման արդի միտումների համադրման ընդունակություններ ունեցող հնագետների և
ազգագրագետների պատրաստումը, միջազգային գիտական և կրթական շուկաներում
վերջիններիս

մրցունակության

ապահովումը:

«Հնագիտություն

և

ազգագրություն»

բակալավրի ծրագիրը մշակելիս որոշակիորեն հաշվի են առնվել օտարերկրյա (ԱՄՆ, Մեծ
Բրիտանիա, ՌԴ, Գերմանիա, Ավստրիա) բուհերի համանման ծրագրեր:
Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ որակավորումների
ազգային շրջանակի 6-րդ աստիճանի համար ներկայացված բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի
ապահովման կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման
ղեկավար ձեռնարկ»-ը, «Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների
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լրացման ուղեցույց»-ը, «Արդյունահեն դասընթացների և կրթական ծրագրերի մշակում,
դասախոսի ձեռնարկ»-ը (հեղ.՝ Ա. Բուդաղյան, Ա. Գրիգորյան) և այլ նյութեր:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական կարողություններ
Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասընթացի վերջնարդյունքների, նպատակների և խնդիրների հստակ
ձևակերպման կարողություն
 Ուսանողների հետ ինտերակտիվ դասընթացների կազմակերպման հմտություն
 Տեսական և պրակտիկ գիտելիքի փոխանցման մանկավարժական մեթոդների
տիրապետում
Հետազոտական
 Հետազոտական աշխատանքներ կատարելու և այդ փորձը ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն
 Ուսանողների մոտ վերլուծական մտածողություն ձևավորելու, տեսական
գրականության հետ աշխատելու, դաշտային նյութեր հավաքելու, վերլուծելու,
եզրահանգումներ կատարելու հմտությունների ձևավորման կարողություն
 Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման ուսումնասիրության
մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման հմտություն
 Գիտական նոր մոտեցումներին ու մարտահրավերներին համապատասխան
հետազոտական աշխատանքի մղելու փորձառություն
 Այլ երկրների գիտնականների հետ ընդհանուր հետազոտական նախագծեր
մշակելու և իրականացնելու ներուժի առկայություն
Հաղորդակցման
 Ուսանողների հետ գործընկերային հարաբերությունների ձևավորման հմտւթյուն
 Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու կարողություն
ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office

փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word,

Excel, Power-Point) հմտություններ,
 Համացանցի զանազան աղբյուրներից, moodle ծրագրից օգտվելու կարողություն
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Մասնագիտական կարողություններ
20. Դասավանդվող

առարկայի

շրջանակում

տեսական

և

մեթոդաբանական

համապարփակ գիտելիքի առկայություն
21. Հետազոտական
հմտությունների,
հետազտություն
նախագծելու,
իրականացնելու, մեթոդաբանական լուծումներ գտնելու հմտություն
22. Ուսանողներին ժամանակակից գիտական նվաճումներին, հնագիտության և
ազգագրության գործընթացներին հաղորդակից դարձնելու կարողություն
23. Պետական ու հանրային կյանքում ծագող խնդիրների հնագիտության և
ազգագրության ասպեկտներն ու հնարավոր լուծումները, հնագիտության և
ազգագրության

խնդիրների

շուրջ

արդյունավետ

հաղորդակցվելու

մեխանիզմների տիրապետում։
Ընդհանուր պահանջնեԳիտական աստիճան


գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում
Մանկավարժական փորձ



խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը



վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների
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«ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1

Ա2

Ա3

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

նկարագրել
ազգաբանության/մարդաբանության
և Բ1
հնագիտության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերը,
այս
գիտակարգերի
արդի
հետազոտությունների
ուղղությունները,
մարդհասարակություն-հանրույթ
բարդ
ու
բազմամակարդակ
կապերն ու փոխհարաբերությունները ազգաբանության և
հնագիտության դիտանկյունից
ընկալել և վերլուծել հայոց մշակութային ժառանգությունը Բ2
(հնագիտական և ազգաբանական բաղադրիչներով)` որպես
համակարգ և վերջինիս կարևոր բաղադրիչները /ինքնություն,
պատմական և կոլեկտիվ հիշողություն, այլ բաղադրիչներ/,
ինչպես նաև դրանց արդի փոխակերպումների էթնիկ,
հասարակական ու մշակութային հիմքերը:
ընդհանուր գծերով ներկայացնել հայոց մշակույթի հիմնական Բ3
համալիրների ու ենթահամալիրների հնագիտական և
ազգաբանական պատմությունը, դրանց զարգացման ու
փոխակերպումների ընթացքը ավելի լայն` քաղաքակրթական
համատեքստում

ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և
ազգաբանական գիտության տեսական ու մեթոդաբանական
հիմնախնդիրները,
կատարել
դրանց
քննություն
ու
վերլուծություն հայկական ու տարածաշրջանային նյութի
ներգրավմամբ,

քննարկել և վերլուծել հայոց մշակութային ժառանգությունը
ավելի լայն` քաղաքակրթական համատեքստում, ճանաչել
հնագիտական մասայական նյութը, ճանաչել
ճարտարապետության զարգացման հիմնական փուլերը

կազմել

և

իրագործել

ժողովրդագրական

ազգագրական,

հիմնախնդիրների

վերաբերյալ ծրագրեր,
ընթացքը, ապահովել

ու

մարդաբանական,
զարգացումների

վերահսկել դրանց կատարման
արդյունքների հանրայանացումը,

մասնակցել հուշարձանների պեղումներին և ազգաբանական
հետազոտություններին, ինքնուրույն կատարել պարզագույն
դաշտային
հետազոտություններ,
կարդալ
վիմագիր
արձանագրություններ,
հասկանալ
սեպագրերի
բովանդակությունը

Ա4

թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայ հնագիտության և Բ4
ազգաբանության հիմնական սկզբնաղբյուրները, այս երկու
գիտությունների
պատմությունը,
ընդհանուր
գծերով
ներկայացնել հայ հնագիտական և ազգաբանական մտքի
զարգացումենրը, տալ դրանց փուլաբաժանումը

պատրաստել և ներկայացնել հնագիտական և ազգագրական
թեմաներով ռեֆերատներ, զեկուցումներ, ավարտական
աշխատանքներ,
վարել
բանավեճեր՝
պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի կանոնները

Ա5

Ա6

թվարկել և վերլուծել հնագիտական և ազգաբանական Բ5
հետազոտությունների
մեթոդները,
տեխնիկաները,
հնագիտական
և
ազգաբանական
դաշտային
հետազոտությունների նախապատրաստման, կազմակերպման
և անցկացման, արդյունքների ամփոփման և վերլուծության
հիմնական սկզբունքները
ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի
Բ6
պատմության հիմնախնդիրները, ինչպես նաև ներկայացնել
արխիվային գործի, թանգարանագիտության պատմության և
տեսության խնդիրները

ազատորեն կողմնորոշվել արխիվներում, թանգարաններում
ու պահոցներում, այլ գիտակրթական հաստատություններում՝
աշխատել
արխիվային
փաստաթղթերի,
դաշտային
ազգագրական և հնագիտական տարատեսակ նյութերի հետ

Արժևորել և գնահատականներ հնչեցնել հայ հնագիտության և
ազգաբանության պատմության և տեսության խնդիրների
վերաբերյալ, դրանք դիտարկելով նաև ավելի լայն գիտական
համատեքստում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Գ2

օգտվել
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից Գ4
(գրադարաններ,
արխիվներ,
ինտերնետ
ռեսուրսներ),
կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու Գ5
ներկայացնել
մասնագիտական
բանավոր
և
գրավոր
հաղորդումներ և հոդվածներ

Գ3

օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական Գ6
ու ազգաբանական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝ կատարել
վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի
հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային
վերակազմություններ
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ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք
հանրայնացնել, ընկալել նորութային գիտելիքներն ու
արժեքները
Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի
մշակույթների
զարգացման
օրինաչափությունները
և
փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և
անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելու առաջին
բուժօգնություն

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Ռուսերեն-1
Ֆիզդաստիարակություն
Էկոլոգիայի և բնապահպանության
հիմունքներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Ռուսերեն-2
Ֆիզդաստիարակություն
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Ֆիզդաստիարակություն
Անգլերեն-1
Գերմաներեն-1
Ֆրանսերեն-1
Թյուրքերեն-1
Չիներեն-1
Քաղ․ պաշտպան․ և արտակարգ իրավիճ․
բնակչ․ առաջին բուժօգն․
Քաղ․ պաշտպան․ և արտակարգ իրավիճ․
բնակչ․ առաջին բուժօգն․
Անգլերեն-2
Գերմաներեն-2
Ֆրանսերեն-2
Թյուրքերեն-2
Չիներեն-2
Կամընտրական դասընթացներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ

Մոդուլի
թվանիշը

Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

1401/Բ01
1703/Բ02
0001/Բ03

Ա6

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Բ1
Բ2
Բ3
Բ4
Բ5
Բ6
Գ1
X

Գ2

Գ3

Գ4

X
X
X

0708/Բ04

X

1401/Բ05
1703/Բ06
0001/Բ07
1302/Բ08
0001/Բ09
0001/Բ10
1602/Բ11
1604/Բ11
1608/Բ11
1803/Բ11
1205/Բ11

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

0002/Բ12

X

0002/Բ12

X

1602/Բ13
1604/Բ13
1608/Բ13
1803/Բ13
1205/Բ13

1302/Բ14
1005/ Բ14
1901/ Բ14

X
X
X
X
X

X

X
X
X
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X

Գ5

Գ6

Կրոնագիտության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Սոցիոլագիայի հիմունքներ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառման հիմունքներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից
հայեցակարգեր
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հնագիտության հիմունքներ և
Հայաստանի հնագիտություն
Հայոց պատմություն և Հայաստանի
պատմական աշխարհագրություն
Նախնադարյան հասարակության
պատմություն
Ազգագրության հիմունքներ
Հին, միջին և նոր քարե դարի
հնագիտություն
Հայ ազգագրություն և Հայ ազգագրության
պատմություն
Հայոց պատմություն-1
Գրաբար
Պղնձաքարի և վաղ բրոնզե դարի
հնագիտություն
Ազգաբանության պատմություն
Հայոց պատմություն-2
Պատմական և ֆիզիկական
մարդաբանություն
Ազգաբանության տեսություն և

2101/ Բ14
1303/Բ14
1107/ Բ14
2203/ Բ14

X

X
X

X

X

X
X

2301/ Բ14

X

1007/ Բ14
1301/ Բ14
1202/ Բ14

X

X

X
X

X

0708/ Բ14

X

1104/Բ15

X

1106/Բ16

X

1104/Բ17

X

X

1104/Բ18

X

1104/Բ19

X

1104/Բ20

X

X

X

X

X

X

X

1104/Բ23

X

1104/Բ24
1106/Բ25

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

1106/Բ21
1402/Բ22

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

1107/Բ26
1104/Բ27

X
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X

մեթոդաբանություն
Հետազոտության պլանավորում և
մեթոդներ
Հայ եկեղեցու պատմություն
"ՀԲ" Միջին և ուշ բրոնզի դարի
հնագիտություն
Եվրոպայի և ամերիկայի ժողովուրդների
ազգագրություն
Համաշխարհային պատմություն
Ռուսաստանի պատմության
հիմնահարցեր
Հայոց արտադրական և
կենսապահովման մշակույթը
"ՀԲ" Երկաթի դարի հնագիտություն
Կովկասի ժողովուրդների
ազգագրություն
Հայկական լեռնաշխարհի սոցիալմշակութային ձևափոխումները մ․թ․ա․
11-րդ հազարամյակից մինչև 9-րդ դար
Ճարտարապետության պատմություն
Ուրարտուի հնագիտություն
Վաղ հայկական և անտիկ
հնագիտություն
Միջնադարյան հնագիտություն
"ՀԲ" Հայոց սոցիորմատիվ և
հումանիտար մշակույթը
Ասիայի ժողովուրդների ազգագրություն
Վիշապ քարակոթողների հնագիտություն
Էթնիկ հակամարտությունների և
պատերազմի մարդաբանություն
Տնտեսական մարդաբանություն
Ազգագրական դաշտային
հետազոտությունների մեթոդները
Հնագիտական դաշտային

1104/Բ28
2104/Բ29
1104/Բ30

X

1104/Բ31

X

X

X

X

X

1101/Բ33

X

X

1104/Բ34

X
X

X

X

X

1104/Բ36

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

1104/Բ37

X

X

1102/Բ32

1104/Բ35

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

1104/Բ38
1104/Բ39

X

X

X

X

X

X

X
X

1104/Բ40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1104/Բ41
1104/Բ42

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1104/Բ43
1104/Բ44

X
X

X

X

1104/Բ45
1104/Բ46

X
X
X

X

X

1104/Բ47
1104/Բ48
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X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

հետազոտությունների մեթոդները
Կամընտրական դասընթացներ
Ավստրալիայի, Օվկեանիայի, Աֆրիկայի
ժողովուրդների ազգագրություն
Ռուսաստանի և Կովկասի
հնագիտություն
Քաղաքի և կիրառական
մարդաբանություն
Դիագնոստիկ հնագիտություն
Արդի մարդաբանական գիտակարգեր
Արխիվագիտություն և
թանգարանագիտություն
Վիմագրություն
Կենսահնագիտություն
Առաջավոր Ասիայի և Հին Արևելքի
հնագիտություն
Դրամագիտություն
Հայկական գաղթօջախների
ազգաբանություն
Մշակութային և սոցիալական
մարդաբանություն
Կրթական այլ մոդուլներ
Ավարտական աշխատանք
Մասնագիտական պրակտիկա

1104/Բ49

X

1104/Բ49

X

1104/Բ49

X

1104/Բ49
1104/Բ50

X

1104/Բ50

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

1104/Բ51

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

1104/Բ52
1106/Բ53
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X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

1104/Բ51

1104/Բ51

X

X

X
X

1104/Բ50
1104/Բ50
1104/Բ51

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Պատմության ֆակուլտետ
«ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1401/Բ01

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 1

շաբաթական 2 ժամ

գործ. -30 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
11. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
12. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
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 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
9. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

5. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
6. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1704/Բ02

Ռուսաց լեզու - 1

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը



զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները



ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին



ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին



ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը



ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը



զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները



ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
609

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
13. ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
14. կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
15. մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
16. տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
17. գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
18. կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
19. կրճատել/ընդլայնել տեքստը
20. պատասխանել հարցերին
21. ազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
22. տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
23. տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
24. թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
8. գործնական պարապմունքներ
9. ինքնուրույն աշխատանք
10. թիմային աշխատանք
11. բանավոր ներկայացում
12. հարց և պատասխան
13. ստուգողական աշխատանք
14. ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4. թեստային առաչադրանք
5. բանավոր հարցում
6. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները:
Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
5. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
6. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.
0708/Բ04

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.՝ 30 ժամ

1-ին` գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության,
բնապահպանության,
բնական
համակարգերի
գործունեության
հիմունքների,
համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել
հիմնարար

գիտելիքներ

բնություն–հասարակություն

համակարգում

էկոլոգիայի

հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
19. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
20. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ4.կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելու
առաջին բուժօգնություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
3. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
4. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային
քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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.
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8. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ.
9. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
10. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.
11. 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:
12. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311
էջ:
13. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
14. Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.

1401/Բ05

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

շաբաթական 2 ժամ

Գործ. -2 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

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

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

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
8. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
9. 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 վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ, զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի
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կանոնները,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
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

5.
6.
7.
8.

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

1703/Բ06

Ռուսաց լեզու - 2

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 4 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

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
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8. ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
9. ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
13. օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
14. օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. գործնական պարապմունքներ
10. ինքնուրույն աշխատանք
11. թիմային աշխատանք
12. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
13. բանավեճ
14. ստուգողական աշխատանք
15. թեստային աշխատանք
16. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
7. թեստային առաչադրանք
8. բանավոր հարցում
9. 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. Հիմնականգրականությանցանկ.
26. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
27. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
28. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
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29. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
30. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для
иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1302/Բ08

Փիլիսոփայության հիմունքներ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-30, սեմ. -30

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսումնասիրել
փիլիսոփայական
մշակույթի
առանձնահատկությունները
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
ներկայացնել
փիլիսոփայական
հիմանական
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:

հայեցակարգերի

գիտական

և

ու

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
10. տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
11. հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
12. ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
13. պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
14. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
15. գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
16. վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
17. կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ
18. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերի, մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ։
Բ1 Պարզաբանել, թվարկել մշակույթի ուսումնասիրման սկզբունքներն ու մեթոդները, լուսաբանել
առկա տեսությունները և տեսա-փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
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գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝
կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

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

2.
3.

Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.

4.
5.

Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1602/Բ11

Անգլերեն-1

4 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 4 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում,


մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,



հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների




ներմուծում և ուսուցում,
մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
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բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,

գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
6. անհատական և խմբային աշխատանք
7. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
8. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5. անգլերենի քերականական կառույցները
6. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
7. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
8. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1604/Բ11

Գերմաներեն-1

շաբաթական 4 ժամ

գործ.-4 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
28.

իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,

29.
30.

պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
31.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական

32.

տարբերակները,
հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

33.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
10. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. գործնական պարապմունք,
5. ինքնուրույն աշխատանք,
6. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական
համակարգերը:
6. 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:
7. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:
8. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
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մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
31.

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

32.
33.

Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.

34.

G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1608/Բ11

Ֆրանսերեն - 1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 4 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
 ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական


կարողություններ
ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9. մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները,
10. տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
11. սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները:

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

գ. փոխանցելի կարողություններ
15. թարգմանելու հմտություններ,
16. բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք,
 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
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խմբային աշխատանք,
 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
 Présentations et usages
 La famille – les âges de la vie
 Le temps qui passe
 Le physique – l’apparence
 Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
m.

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.

n. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
o. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
p. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire,
CLE internationale, Paris 2009.

1803/Բ11

Թուրքերեն - 1

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 4 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն


ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
34. ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը
35. սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
36. վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ
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37. թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ հմտություններ
պահանջող գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական գործունեություն:

Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական,
քերականական, բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու
բառապաշարի

(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական լեզվի հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման
համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և
հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
11. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
12. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

13.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
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14.

Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.

15.

Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

16.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.
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2. Չինարեն-1

3. 4
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 4 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

11.Դասընթացի նպատակն է՝



Ուսանողի մոտ չինարենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը:
Չինարենի գործնական տիրապետումը` առօրյա հաղորդակցման եզրերում:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

12.

ա. հիմնական գիտելիք և իմացություն
 Ուսանողը կյուրացնի չինարենի հնչյունական, գրային և քերականական

համեմատաբար պարզ հասկացությունների հիմնական օրինաչափությունները:
 Կհասկանա չինարենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ

հիմնական օրինաչափությունները:
բ. գործնական կարողություններ
 կտիրապետի 150-200 հերոգլիֆի` դրանք օգտագործելով տարբեր թեմաներով

թարգմանութ- յունների ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը):
 Կկարողանա գրել համառոտ նկարագրական տեքստեր:

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:

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


Վերարտադրել չինարեն տեքստերի հիմնական գաղափարները ու արտացոլել
սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ չինարենով:
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Ձևակերպել պարզ տեքստերը և ներկայացնել թարգմանություններ:



Գործնականում իրականացնել պարզ տեքստի կազմում, թարգմանություն,
մշակում և վերլուծություն՝ դրսևորելով համապատասխան գիտելիքներից
օգտվելու կարողություն:



Հայերենով և չինարենով ճիշտ 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.
Տեղեկա
տվությա
ն
ընդունմա
ն
ուղիները
Լսողակա
ն

Տեսողա
- կան

Ուսուցման միջոց հասկացությունը
Ուսուցմա
ն նյութը

Չինարենը
բանավոր
ձևով

Չինարենը
գրավոր
խոսքի ձևով

Լսատեսո
Բանավոր
- ղական խոսքի միջոցով
առարկաների
խոսքային
իրադրությունների
նկարագրությո
ւն

Ուսուցմա
ն միջոցը

Տեխնիկակա

Համակարգի
չ, DVD և
VCD
համակարգե
ր

Համակարգիչ,
DVD և VCD
համակարգեր,
դիկտոֆոն և
այլն
Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույ
ց,
արբանյակայի
ն ալեհավաք
Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույ
ց, DVD և VCD
համակարգեր

-

-
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նսարքը

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.




ստուգարք
Ստուգման մեթոդը՝ գրավոր, բանավոր և լսողական հարցում, որն իրականացվում է
թեստային առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից առաջինը՝
գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր և երրորդը՝ լսողական :

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

Քերականություն
Գրավոր խոսք
Բանավոր խոսք
Լսողական հմտություններ

15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 刘珣著，《新实用汉语课本》1学生书, 北京语言大学出版社，2006年
2. 刘珣著，《新实用汉语课本》1练习册, 北京语言大学出版社，2006年
3. 姜丽萍著，《HSK标准教程》1学生书， 北京语言大学出版社，2015年
4. 姜丽萍著，《HSK标准教程》1练习册， 北京语言大学出版社，2015年

0002/Բ12

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

շաբաթական 4 ժամ

դաս. – 2 ժամ, գործ. – 2 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

եզրափակիչ ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
12. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու
ուղիները,
13. ներկայացնել

տեղեկատվություն

ԱԻ-ում

և

պատերազմի

ժամանակ

պետության

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
14. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
15. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
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կողմից

ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
16. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու
պաշտպանության ձևերին:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
20. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
21. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
22.

վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում և անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելու առաջին
բուժօգնություն:
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. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., Հարությունյան Վ.Ս.,
Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քաղպաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
7. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
8. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
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(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
9. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի
համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
10. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության
հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017

1602/Բ13

Անգլերեն-2

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 4 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ առանձնահատկությունների
մասին,


հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման
մակարդակի բարձրացում,



մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում,



մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
14. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
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տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
6. անհատական և խմբային աշխատանք,
7. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
8. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
3. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
4. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
6. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
7. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում
8. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005
2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students” Yerevan 2002
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011
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Գերմաներեն-2

շաբաթական 4 ժամ

գործ.- 4 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
16. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
17. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
18. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. գործնական պարապմունք,
5. ինքնուրույն աշխատանք,
6. խմբային աշխատանք:
17 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
18 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը
և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
6. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական
երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
7. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու
գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական
հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները:
8. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում»,
«Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի
պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
19 Հիմնական գրականության ցանկ.
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5.

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.

6.

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

7.

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

8.

Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
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Ֆրանսերեն - 2

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 4 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողությունները
 ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
8. տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը
9. բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ
11. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
12. բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


գործնական պարապմունք



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային
աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

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



La technologie
La communication
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L’argent- la banque
Le caractère et la personnalité

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

1. 1803/ Բ13

2. Թուրքերեն - 2

3. 4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 4 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն


խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները



զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական հիմնախնդիրները
2. սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Իրականացնել թուրքերենի և այլ թյուրքական լեզուների իմացություն և պրակտիկ հմտություններ պահանջող
գիտամանկավարժական, թարգմանչական ու վերլուծական գործունեություն:

Ա5. Ներկայացնել տեղեկատվություն թյուրքական լեզուների պատմության, հնչյունական, քերականական,
բառապաշարային առանձնահատկությունների մասին:
Բ1. Կիրառել թուրքերենի և ադրբեջաներենի քերականական և հնչյունական համակարգերի ու բառապաշարի
(մասնավորապես՝

եզրաբանության)

առանձնահատկությունների

իմացությունը,

խոսակցական

լեզվի

հմտությունները, տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգչային հմտություններ:
Բ4. Ձևակերպել բանավոր և գրավոր խոսքը հայերեն և թուրքերեն (տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ):
Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալ և վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2.2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5
հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

13.

Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ
լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք բուհերի

14.
15.

ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.

16.

Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.

1.1205/Բ14

2. Չինարեն-2

3. 4 կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 4 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

12.Դասընթացի նպատակն է՝



13.

Ուսանողի մոտ չինարենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը:
Չինարենի գործնական տիրապետումը` առօրյա հաղորդակցման եզրերում:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

օրինաչափությունները:
բ. գործնական կարողություններ
 կտիրապետի 150-200 հերոգլիֆի` դրանք օգտագործելով տարբեր թեմաներով

թարգմանութ- յունների ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը):
 Կկարողանա գրել համառոտ նկարագրական տեքստեր:

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:

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


Վերարտադրել չինարեն տեքստերի հիմնական գաղափարները ու արտացոլել
սեփական վերլուծությունն ու պնդումները՝ չինարենով:



Ձևակերպել պարզ տեքստերը և ներկայացնել թարգմանություններ:



Գործնականում իրականացնել պարզ տեքստի կազմում, թարգմանություն, մշակում և
վերլուծություն՝ դրսևորելով համապատասխան գիտելիքներից օգտվելու կարողություն:



Հայերենով և չինարենով ճիշտ 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.
Տեղեկա
տվությա
ն

Ուսուցման միջոց հասկացությունը
Ուսուցմա
ն նյութը

Ուսուցմա
ն միջոցը

ընդունմա
ն
ուղիները
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Տեխնիկակա
նսարքը

Լսողակա
ն

Չինարենը
բանավոր
ձևով

Տեսողա
- կան

Չինարենը
գրավոր
խոսքի ձևով

Լսատեսո
Բանավոր
- ղական խոսքի միջոցով
առարկաների
խոսքային
իրադրությունների
նկարագրությո
ւն

Համակարգի
չ, DVD և
VCD
համակարգե
ր
-

-
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Համակարգիչ,
DVD և VCD
համակարգեր,
դիկտոֆոն և
այլն
Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույ
ց,
արբանյակայի
ն ալեհավաք
Digital Board,
համակարգիչպրոյեկտոր,
հեռուստացույ
ց, DVD և VCD
համակարգեր



14. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.




ստուգարք
Ստուգման մեթոդը՝ գրավոր, բանավոր և լսողական հարցում, որն իրականացվում է
թեստային առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից առաջինը՝
գրավոր, երկրորդը՝ բանավոր և երրորդը՝ լսողական :

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

Քերականություն
Գրավոր խոսք
Բանավոր խոսք
Լսողական հմտություններ

16. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 刘珣著，《新实用汉语课本》1学生书, 北京语言大学出版社，2006年
2. 刘珣著，《新实用汉语课本》1练习册, 北京语言大学出版社，2006年
3. 姜丽萍著，《HSK标准教程》1学生书， 北京语言大学出版社，2015年
4. 姜丽萍著，《HSK标准教程》1练习册， 北京语言大学出版社，2015年
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Բարոյագիտության հիմունքներ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-4 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4

ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները,



կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,



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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
38.
39.

տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության

40.

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
41. հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
42. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
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43.

գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
44. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
45. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և տարածաշրջանային
պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև թվարկել և բնութագրել դրանց
կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ, զեկուցումներ,
ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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.
8. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
9. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
10. Կրոնական էթիկա:
11. Բիոէթիկա:
12. Քաղաքական էթիկա:
13. Սիրո մետաֆիզիկա:
14. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
7. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
8. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
9. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
10. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
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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
9. սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության
առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային
զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
10. ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
11. լուսաբանել գործարարության կազմակերպման
մոտեցումները:

ձևերը, կառավարման սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
13. գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության
զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
14. 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
գ. ընդհանրական/փոխանցելի
կարողություններ
հնարավոր ֆինանսավորման
աղբյուրները:(եթե այդպիսիք կան)
15. օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,
16. իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):

և

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


դասախոսություններ



ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.4. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
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
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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.
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Իրավունքի հիմունքներ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-4 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
10. բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը,
դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
11. տարբերել օրինականություն, իրավաչափ
պատասխանատվություն հասկացությունները,

և

իրավախախտ

վարքագիծ,

իրավական

12. բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։

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

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ
16. ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
17. օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),

18. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝
կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
8. անհատական և խմբային աշխատանք,
9. ինքնուրույն աշխատանք,
10. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
11. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը:
Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական
իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական
իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը
5. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
6. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
7. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
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8. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
2101/Բ14

Կրոնագիտության հիմունքներ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-4 ժամ

3-րդ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
8. ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
9. 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,
10. լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները
և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
11. հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
12. դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և
համեմատելու տարբեր կրոններ,
13. բացահայտելու
և
վերլուծելու
ժամանակակից
կրոնների
աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
14. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և տարածաշրջանային
պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում նաև թվարկել և բնութագրել դրանց
կարևոր սկզբնաղբյուրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին վերաբերող
գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ:
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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.
14. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման
հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն

իբրև

գիտություն:

«Կրոնագիտության

հիմունքներ»

դասընթացի

կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և
պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց
դիցաբանություն:

Ազգային

և

համաշխարհային

կրոնների

սահմանումն

ու

համառոտ

բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում:
Հնդկաստանի ազգային կրոնները, Չինաստանի և Ճապոնիայի ազգային կրոնները,
Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության
առաջացումը
և
զարգացումը,
դավանաբանությունը,
հիմնական
ուղղությունները:
Քրիստոնեության

առաջացումը

և

զարգացումը:

Քրիստոնեության

դավանաբանական

և

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու
դավանաբանական
առաջացումը
և

և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները:
Իսլամի
զարգացումը,
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում
կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.

Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։

7.
8.

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

9. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
10. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1306/Բ14

Հոգեբանության հիմունքներ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-4 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8.

4 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`


մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,



օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
ծանոթացումը,



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

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
17. օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
18. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի
առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
19. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
20. տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
21. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
22. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝
կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն,





սեմինար պարապմունք,
քննարկում,
պրակտիկ աշխատանքներ,
հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
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Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները:
Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:
Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
7. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010,
204 էջ
8. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
9. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”,
2002.
10. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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Մշակութաբանության հիմունքներ

շաբաթական 4 ժամ

դաս. - 4 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
9. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության հիմնախնդիրները,
ինչպես նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության պատմության և
տեսության խնդիրները
Բ6. արժևորել, գնահատականներ հնչեցնել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի
պատմության և տեսության խնդիրների վերաբերյալ:
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.
19. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
20. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման

վերաբերյալ տեսությունները:
21. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
22. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
23. Մշակութային գործընթացներ:
24. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
25. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման

հասկացությունները:
26. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
27. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների

համատեքստում:
28. Մշակույթը և գենդերը:
29. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
30. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
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31. Մշակույթը և լեզուն:
32. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
33. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,

օրինաչափություններ:
34. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,

օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
12. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
13. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
14. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
15. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
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Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

շաբաթական 4 ժամ

դաս. – 4 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների
ուսումնասիրության
առարկայի
և
առանձնահատկություններին:

վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի
սոցիոլոգիական
աշխարհայացքի

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
7. ներկայացնելու
գիտությունների

սոցիոլոգիայի`
համակարգում

աշխարհայացքային

և

որպես
գիտության
կայացման
նախադրյալները,
սոցիոլոգիայի
տեղն
ու
դերը,
սոցիոլոգիայի

էթիկական

առանձնահատկությունները,

ուսումնասիրության

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու գրավոր
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տրամաբանված խոսք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում,
թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության
արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
16. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
17. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
18. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
19. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
20. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
21. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
22. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
23. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
24. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
25. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
26. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
27. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
28. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
29. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
30. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(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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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ

շաբաթական՝ 4 ժամ

գործ.-4 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
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4 ECTS կրեդիտ



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
4. աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
5. կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ
6. ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
12. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն
առաջադրանքներ:
13. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ.
փոստին:
14. Եզրափակիչ

ստուգումներն

անցկացվում

են

համակարգչի

միջոցով՝

հանձնարարված

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

շաբաթական 4 ժամ

դաս – 4 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների
բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական համակարգերում
առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական կարգավորման
մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝ իրական կյանքում արդյունավետ
տնտեսական որոշումների կայացման համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական
կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում,
. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր
հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
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:
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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.
7. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
8.

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

9. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ,
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան,
Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
10. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,ИнфраМ,, , 2015:
11. www.armstat.am
12. www.gov.am
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Տրամաբանության հիմունքներ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-4 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


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



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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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11. հասկանալ

տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
14. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով
կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և
հետևողականության

հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի

պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝
կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք
և

լեզու:

Հասկացություն:

Հասկացության

ծավալն

ու

բովանդակությունը:

Հասկացության

տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի
բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու
կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և
կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության
հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և
հիմնավորվածության

պահանջները:

Անհրաժեշտ

մտահանգումներ,

դրանց

տեսակները

կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:

7. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.
8. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
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9. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
10. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.

1202/Բ14
Քաղաքագիտության հիմունքներ
4 ECTS կրեդիտ
շաբաթական 4 ժամ
դաս. – 4 ժամ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,


ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,



ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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
15. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
16. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման
հարցերում,
17. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
18. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
19. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
20. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին վերաբերող
գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Բ3. պատրաստել և ներկայացնել պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
12. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
13. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
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առաջադրմամբ:
14. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
15. Արտալսարանային

հաղորդակցություն

դասախոսի

հետ՝

քննարկումների

համատեղ

պատրաստում:
16. 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.
Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Քաղաքական իշխանության էությունը,
կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը
որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Քաղաքական կուսակցություններ և
կուսակցական համակարգեր։ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական
համակարգեր: Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.
7.

Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.

8.
9.

Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для
студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.

10.

Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ §Ó÷åáíîå
ïîñîáèå¦).
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Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-4 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բնագիտության ժամանակակից
հիմնախնդիրների մասին:



ձևավորել պատկերացումներ բնական գիտությունների

զարգացման

ժամանակակից օրինաչափությունների և հեռանկարների մասին:


ձևավորել որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող
երևույթների բացատրության համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.

բացատրելու

բնության

համակարգերի

կառուցվածքի,

կոնցեպցիաները,
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առաջացման

և

էվոլյուցիայի

5.

նկարագրելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների օրինաչափությունները,

6.

հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման

կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն),
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝
կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում
զետեղված դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և
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:

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.
654

5.Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը,
Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ:
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Հնագիտության հիմունքներ և Հայաստանի հնագիտություն

շաբաթական 5 ժամ

դաս.- 3 ժամ, գործ.- 2 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով

6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակներն են`
 ուսանողներին ծանոթացնել հնագիտական համալիրներին և հիմնական
հասկացություններին,
 ներկայացնել հնագիտության առնչությունները պատմական, հասարակագիտական և
հասարակական բնույթի, ինչպես նաև ճշգրիտ գիտությունների հետ,
 ծանոթացնել հարակից գիտությունների հետ, ինչպես օդային հնագիտությունն է, քարայրների
հնագիտությունը, էթնոհնագիտությունը, գեոհնագիտությունը, տալով գիտելիքներ
հնագիտական հուշարձանները թվագրելու
 ծանոթացնել առավել արդիական ու բարդ մեթոդներին,
 ծանոթացնել Հայաստանի, Մերձավոր Արևելքի և հյուսիսային Եվրասիայի հնագիտության
հիմնախնդիրներին, տարածաշրջանի առավել հայտնի հնագիատական մշակույթների
մոդելներին,առանցքային հնագիտական մշակույթների և համալիր հուշարձանների հետ` Վաղ
Քարի դարից մինչև Ուշ Միջնադարը ներառյալ,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
11. դասակարգելու, տիպաբանելու հնագիտության հիմնական հասկացությունները,
12. արժևորելու հին հասարակությունների զարգացման հաջորդական փուլերը,
13. լուսաբանելու պատմական Հայստանի դերը համաշխարհային պատմության և մշակույթի
համատեքստում
14. նկարագրելու Հայաստանի և Մերձավոր Արևելքի, Սև ծովի ավազանի, Սիբիրի,
Կենտրոնական ու Հարավային Ասիայի հնագիտական մշակույթները և հնավայրերը,
15. պատկերացում կազմելու հնագիտության տեխնիկական միջոցների և ուսումնասիրության
մեթոդների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
16. օգտագործելու մասնագիտական կարողությունները, յուրացրած գիտական սկզբունքները և
մեթոդները դաշտային պայմաններում և տեսական աշխատանքներում,
17. վերլուծելու Հայաստանի ու տարածաշրջանի երկրների պատմության և մշակույթի խնդիրները
հնագիտական ուսումնասիրության արդյունքում,
18. բացատրելու Մերձավոր Արևելքում հնագույն ժամանակներից մինչև միջնադարը առկա
երկրների հասարակական զարգացման տեմպերի փոփոխության պատճառները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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19. օգտվելու զանազան շտեմարաններից հասու հնագիտական նյութից և ֆոնդերից,
20. վերլուծել համեմատական նյութը պատմության և մշակույթի, տեսական հնագիտության
ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել պատմական մի շարք գիտությունների՝ հնագիտության,
ազգագրության նպատակը, խնդիրները, մեթոդները, լուսաբանել նախնադարյան
հասարակության, Հայաստանի հնագիտության ու ազգագրության պատմության հարցերը,
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության հիմնախնդիրները,
ինչպես նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության պատմության և
տեսության խնդիրները,
Բ6. արժևորելու, գնահատականներ հնչեցնելու հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի
պատմության և տեսության խնդիրների վերաբերյալ,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝
կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. գործնական պարապմունք,
4. ունկնդրում,
5. ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
16. Հնագիտությունը որպես ինքնուրույն գիտություն, հնագիտության հիմնական
հասկացությունները: Հնագիտության կապը այլ գիտությունների հետ:Հնագիտական
ուսումնասիրության նորագույն մեթոդները և տեխնիկական միջոցները:
17. Մարդու առաջացման հմնախնդիրը հնագիտության մեջ: Հնագույն կայանատեղիները
Աֆրիկայում, Մերձավոր Արևելքում և Հայաստանում:
18. Անցումը սպառումից դեպի արտադրող տնտեսաձևերը՝ նախապատմական ժամանակաշրջան,
մեզոլիթ, նեոլիթ։ Երկրագործ-անասնապահների մշակույթը:
19. Նեոլիթյան հեղափոխություն։ Բարեբեր կիսալուսնի երկրները:
20. Մետաղի դարաշրջանի սկիզբը Հայաստանում և հարակից երկրներում:
21. Էնեոլիթյան Հայսատանի, Միջագետքի, Սիրիայի և Փոքր Ասիայի տնտեսությունը և
առանցքային հնավայրերը:
22. Խեցեղեն սպասքի և շինարարական տեխնիկայի էվոլյուցիան նեոլիթ-էնեոլիթում:
656

23. Մերձավոր Արևելքի և Հայաստանի Վաղ Բրոնզի, Միջին Բրոնզի և Ուշ Բրոնզի դարի
արվեստն ու արհեստները, տեխնիկական և տնտեսական առանձնահատկությունները
24. Միջին Ասիան, Սև ծովի հյուսիսային ավազանի և հյուսիսային բալկանների էնեոլիթյան ու
վաղբրոնզեդարյան հնագիտական մշակույթները:
25. Վաղ երկաթի դարի հնագիտությունը. Հայստանի և տարածաշրջանի հնագիտական մշակույթի
առանձնահատկությունները և ընդհանրությունները: Միլիտարիզացված հասարակություններ։
26. Ուրարտու, կիմերներ, սկյութներ և սարմատներ:
27. Աքեմենյան, հելլենիստական և հռոմեական դարաշրջանի Հայաստանի հնագիտական
հուշարձաններն։
28. Հայաստանի, Սև ծովի ավազանի և Կենտրոնական Ասիայի անտիկ դարաշրջանի
հնագիտությունը:
29. Հայաստանը, Սև ծովի հյուսիսային ավազանը և Կենտրոնական Ասիան Վաղ Միջնադարում
համաձայն հնագիտական տվյալների:
30. Վաղ, Զարգացած և Ուշ Միջնադարյան Հայաստանի հնագիտությունը, հնագիտական
հուշարձանները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Պ.Ավետիսյան, Ռ.Բադալյան, Ս.Հմայակյան, Ա.Փիլիպոսյան, Հայաստանի բրոնզ-երկաթի
դարաշրջանների պարբերացման և ժամանակա•րության հարցերի շուրջ (Հ.Մարտիրոսյանի
սանդղակն արդի հնագիտաության հիմնախնդիրների համատեքստում):- Հայաստանի
հանրապետությունում 1993-1995 թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին
նվիրված 10–րդ գիտական նստաշրջան: Զեկուցումների թեզեր, Երևան, 1996, էջ 8-10:
10. Ավետիսյան Հ., Բոբոխյան Ա., Ուրարտուի հնագիտություն, Ե., 2012

11. Ս. Եսաայան, Հայաստանի հնագիտություն, Երևան, 1992:
12. Օ․ Խնկիկյան, Հայաստանի հնագիտություն, Երևան, 2009։

13. Հ․ Հակոբյան, Հայոց պատերազմները և ռազմարվեստը Տիգրան Մեծի օրոք, Երևան, 2013:
14. Հնագիտական աշխատանքները Հայաստանում 1990-2003թթ., Երևան, 2005:
15. Äæîðäæ Áàññ. Ïîäâîäíàÿ àðõåîëîãèÿ. Äðåâíèå íàðîäû è ñòðàíû. Ì., 2003:
16. Мартиросян А. А. Армения в эпоху бронзы и раннго железа Е., 1964

17. Б.Б. Пиотровский. История и культура Урарту. С.-Пб., 2011:
18. Mapmûíîâ A. È. Øep ß. A. Memoäû apxeoëoru÷ecêoro uccëeäoâàíèÿ. M.,Bûñøàÿ øêîëà. 2002.
19. Paul G. Bahn. Archaeology: A Definitive Guide, New York: Barnes and Noble books, 2003.

1106/Բ16

Հայոց պատմություն և Հայաստանի պատմական
աշխարհագրություն

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-3 ժամ, գործ.- 1 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման

5 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել հայոց հնագույն, հին և Հայաստանի վաղ միջնադարյան շրջանների պատմության
հիմնախնդիրները,



քննարկել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության նորահայտ էջերը:
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ծանոթացնել ուսանողներին Հայկական լեռնաշխարհի բնական պայմաններին,



ներկայացնել հին և միջնադարյան Հայաստանի պետական կազմավորումների և դրանց
վարչական միավորների աշխարհագրական նկարագիրը,



նպաստել ուսանողների՝ քարտեզի իմացության, իսկ հարկ եղած դեպքում՝ որոշակի
քարտեզագրական հմտությունների զարգացմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
46.

թվարկել ու նկարագրել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերի
սկզբնաղբյուրները և հիմնական ուսումնասիրությունները,

47.

ներկայացնել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերը:

48.

նկարագրել հայկական պետությունների և նրանց վարչական միավորների սահմանները և
ընդգրկած տարածքը,
կողմնորոշվել քարտեզագրական նյութի տվյալների դասակարգման ոլորտում:

49.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
50.

բացահայտել և լուսաբանել հայոց հին և վաղ միջնադարյան դարերի պատմության
հիմնահարցերի պատճառահետևանքային կապերը և օրինաչափությունները,

51.

քննարկել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերը համաշխարհային
պատմության համատեքստում,

52.

վերլուծել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերը, ցույց տալ դրանց
արդիական նշանակությունը:

53.
54.

վերլուծել սկզբնաղբյուրների հայտնած տեղեկությունները Հայաստանի պատմական
աշխարհագրության մասին,
քննարկել անհրաժեշռության դեպքում վերաձևակերպել ուսումնասիրություններում առաջ
քաշված դրույթները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
55.

վերլուծել և արժևորել փաստերը և հետևություններ անել,

56.

գնահատել տարատեսակ սկզբնաղբյուրները,
վերլուծել փաստերը, կատարել անհրաժեշտ եզրահանգումներ:

57.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում ներկայացնելու
հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Ա4. թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայոց պատմության հիմնական սկզբնաղբյուրները,
ընդհանուր գծերով ներկայացնելու հայ պատմագիտության, պատմագիտական մտքի էվոլյուցիան,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին վերաբերող
գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն և փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում,
4․ համապատասխան քարտեզագրական նյութի ցուցադրություն և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
4. Հայոց հնագույն պատմության հիմնահարցեր,
5. Հայաստանի հին շրջանի պատմության հիմնահարցեր,
6. Հայաստանի վաղ միջնադարի պատմության հիմնահարցեր:
7. Հայկական լեռնաշխարհի ֆիզիկական աշխարհագրություն,
8. Հայաստանի հնագույն ցեղերը և ժողովորդները,
9. Հայաստանի սահմանների հարցը,
10. «Աշխարհացոյց»-ը՝ որպես Հայաստանի պատմական աշխարհագրության սկզբնաղբյուր,
11. Մեծ Հայքի թագավորության վարչական կառուցվածքը, նրա աշխարհները և գավառները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Ե., 1981,
3.

Հայոց պատմություն. Հիմնահարցեր, Ե., 2012,
Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. I, Ե., 2007,

4.

Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. II, Ե., 2011,

5.

Երեմյան Ս. Տ., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (փորձ VII դարի հայկական քարտեզի
վերակազմության ժամանակակից քարտեզագրական հիմքի վրա), Ե., 1963:

6.

Հակոբյան Թ. Խ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն (Ուրվագծեր), Ե., 2007:

7.

Հարությունյան Բ. Հ., Հայաստանի պատմության ատլաս, Ա մաս, Ե., 2004:

8.

Յակոբեան Ա., «Աշխարհացոյց» Է դարի Անանունի, գիտա-քննական բնագիր. - «Հանդէս

2.

ամսօրեայ» տարեգիրք, Վիեննա-Երևան, 2013, թիւ 1-12:

1104/Բ17
շաբաթական 4 ժամ

Նախնադարյան հասարակության պատմություն
դաս․- 3 ժամ գործ․- 1 ժամ
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5 ECTS
կրեդիտ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
Առանց ընթացիկ քննությունների
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 պատկերացում տալ նախնադարյան հասարակության ծագման զարգացման և քայքայման
հիմնական փուլերի մասին
 գիտելիքներ տալ հոմինինների ընտանիքի էվոլյուցիայի մասին
 գիտելիքներ տալ սոցիո-, կուլտուրո- և պոլիտոգենեզի հիմնական փուլերի մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
58. ներկայացնել նախնադարյան հասարակության զարգացման հիմնական էտապները
59. տարբերակել սոցիո- և կուլտուրոգենեզի հիմնական էտապները
60. կողմնորոշվել էվոլյուցիոն տարբեր մոդելներում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
61. համասդրել հնագիտական և ազգագրական տեսական գիտելիքները ստացված գիտելիքների
հետ
62. դաշտային աշխատանքների ընթացում կիրառել ստացված գիտելիքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
63. կատարել հետազոտական աշխատանք ըստ փաստացի նյութի վերակազմելու պարզունակ
հասարակությունների տնտեսակարգը և մշակույթը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․ օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային հաշվետվություններում,
քարտեզներում և հատակագծերում
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի հիման վրա
կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ4 ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար
3. իլյուստրատիվ նյութի ցուցադրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Նախնադարի առարկան, նշանակությունը, աղբյուրները, պատմագրությունը,, Թեմա 2՝
Մարդկության պատմության պարբերացումը (հնագիտական, երկրաբանական, մարդաբանական,
հասարակագիտական), Թեմա 3 Մարդու էվոլյուցիան. Մարդու մերձավոր նախնիները sahelanthrop-ից
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զինջանտրոպ, homo habilis, հնագույն հոմինինները. Homo ergaster, homo erectus, homo ancestor. Հին
հոմինինները. Homo sapiens archaicus-ի պրոբլեմը, նեանդերթալյան մարդ, ժամանակակից մարդու
ձևավորման հիմնահարցը. Միակենտրոն, երկկենտրոն և բազմակենտրոն տեսությունները: Թեմա 4՝
Մարդկային հասարակության ձևավորումը. Նախահամայնք, լեզվի և մտածողության առաւացումը,
գաղափարական պատկերացումների առաջացումը: Համայնատոհմական կարգերի առաջացումը,
արտամուսնության առաջացումը: Թեմա 5՝ Վաղ նախնադարյան համայնք. նրա կառուցվածքը
ընտանիքի և ամուսնության առաջացումը: Կրոնի վաղագույն ձևերը, հոգևոր մշակույթը: Թեմա 6՝ Ուշ
նախնադարյան համայնք. նրա կառուցվածքը, զույգային ընտանիքը: Արտադրող տնտեսության
առաջացումը: Թեմա 7՝ Նախնադարյան հասարակության քայքայումը. Համալիր հասարակություններ,
կլասոգենեզ և պոլիտոգենեզ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ալեքսեև Վ., Պերշից Ա., Նախնադարյան հասարակության պատմություն, Ե., 2012
2. Алексеев В. Становление человечества М., 1984
3. История первобытного общества т. 1-3 М., 1984-1988
4. Семенов Ю., На заре человеческой истории М., 1989
5. Stanford C., Allen J., Anton S., Exploring Biological anthropology, Boston, 2008

1104/Բ18
շաբաթական 4 ժամ
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակներն են՝

Ազգագրության հիմունքներ
դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ
Եզրափակիչ գնահատումով

5 ECTS կրեդիտ



ներկայացնել ազգագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, տեղը գիտությունների
համակարգում և կապն այլ գիտությունների հետ,



ներկայացնել աշխարհի ժողովուրդների դասակարգման և էթնոմշակութային շրջանացման



սկզբունքները,
բացատրել պատմական և արդի էթնոմշակութային ու էթնոքաղաքական զարգացումները,



դիտարկել էթնիկ հակամարտությունների ուսումնասիրության հիմնախնդիրները,
քննարկել ազգագրություն, ազգաբանություն, սոցիալական և մշակութային մարդաբանություն
գիտակարգերի փոխհարաբերակցության հիմնախնդիրը տարբեր գիտական ավանդույթների
(ռուսական, եվրոպական, ամերիկյան) շրջանակներում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. ներկայացնել ազգագրության կայացման և զարգացման փուլերը,

գիտության հիմնական

հասկացությունները, հարցադրումներ կատարել առանձին ազգագրական դպրոցների,
վերջիններիս բազային հասկացությունների վերաբերյալ,
8. դասակարգել էթնիկ հանրությունները ըստ արդի գիտակարգերի սկզբունքների, էթնոս,
էթնիկություն, էթնիկ ինքնություն և մշակույթ հասկացությունները։ Վերլուծել դրանց
փոխհարաբերություններն ու փոխազդեցությունները, աշխարհի արդի էթնոլեզվական
պատկերը, փոփոխություններն ու դրանք պայմանավորող հիմնական գործոնները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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9. վերլուծել

հասարակական,

մշակութային,

ազգաբանական տեսանկյունից,

քաղաքական,

տնտեսական

հասկանալ պատմական ու

արդի

գործընթացները
էթնոմշակութային

բազմազանության հիմքում ընկած ազգաբանական, մարդաբանական գործոնները,

10. տիպաբանել մշակույթը ըստ հիմնական հատկանիշների, բաղադրիչների, զարգացման
օրինաչափությունների ու առանձնահատկությունների:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. արդի ու պատմական գործընթացները դիտարկել որպես հասարակական ու մշակութային
առանձնահատկություններով

պայմանավորված,

լայն

առումով՝

քաղաքակրթական

իրողություններ, դրանք դիտարկել կապերի, պատճառների ու հետևանքների ամբողջության մեջ,
12. պատկերացում

ունենալ

աշխարհի

էթնոլեզվական

պատկերի

մասին,

հանրույթները

դասակարգել ու վերլուծել ուղղահայաց և հորիզոնական կապերի հարթությունում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.

նկարագրել

ազգաբանության/մարդաբանության

մեթոդաբանության
և
պատմության
հետազոտությունների
ուղղությունները,

և

հնագիտության

տեսության,

հիմնահարցերը,
այս
գիտակարգերի
արդի
մարդ-հասարակություն-հանրույթ
բարդ
ու

բազմամակարդակ կապերն ու փոխհարաբերությունները ազգաբանության և հնագիտության
դիտանկյունից,
Բ1. ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական գիտության
տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու վերլուծություն
հայկական ու տարածաշրջանային նյութի ներգրավմամբ,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից

(գրադարաններ,

արխիվներ,

ինտերնետ ռեսուրսներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. ավանդական դասախոսություններ` հիմնական նյութի ներկայացմամբ: Էթնոլեզվական
քարտեզի ներկայացում, քարտեզի հետ աշխատելու հմտություններ:
6. ինտերակտիվ
դասախոսություններ,
քննարկումներ,
սեմինարներ,

խմբակային

աշխատանքներ:
7. դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
8. հիմնական գրականության տպագիր, էլեկտրոնային և տեսատարբերակների հանձնում
ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
7. Ազգագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան և տեղը գիտությունների
համակարգում:
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8. Ազգաբանություն,

ազգաբանություն,

սոցիալական

և

մշակութային

մարդաբանություն:

Խորհրդային, ետխորհրդային և արևմտյան գիտական ավանդույթը:
9. Աշխարհի ժողովուրդների դասակարգման հիմնական սկզբունքները. ավանդական ու
ժամանակակից, ռուսական, եվրոպական և արևմտյան մոտեցումներ:
10. Էթնիկ

գործընթացներն

արդի

աշխարհում.

դրանց

տիպերը:

Էթնիկությունը,

էթնիկ

ինքնությունը, էթնիկ ինքնագիտակցությունը: Էթնիկ և քաղաքացիական ինքնություն։ Ազգերի
կայացումը/կառուցարկումը:
11. Էթնիկ ինքնության էությունը, ձևերը և դերը մարդու հոգևոր աշխարհում:
12. Միջէթնիկ հարաբերություններն արդի աշխարհում: «Օտարի» և «յուրայինի» հավերժ խնդիրը:
Միգրացիաներն ու մշակութային հիմնական փոխակերպումները:
13. Աշխարհի պատմական ու ժամանակակից էթնոլեզվական
լեզվաընտանիքները, խմբերը ժամանակի և տարածության մեջ։

պատկերը։

Հիմնական

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Редклифф-Браун А., Метод в социальной антропологии, М., 2001.
7. Кребер А., Избранное: природа культуры, М., 2004.
8. Народы и религии мира: энциклопедия, М., 2000.
9. Арутюнов С., Рыжакова С., Культурная антропология, М., 2002.
10. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր, դասագրքեր ու հոդվածներ էլեկտրոնային
կրիչով:

1104/Բ19
Հին, միջին և նոր քարե դարի հնագիտություն
6 ECTS կրեդիտ
Շաբաթական 5 ժամ
Դաս. 3 ժամ գործ․- 2 ժամ
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տարածաշրջանի քարեդարյան հիմնական հուշարձանները, ինչպես նաև այդ
դարաշրջանի նյութական մշակույթի առանձնահատկությունները:
 ներկայացնել քարե իրերի մշակման տեխնոլոգիական հնարները`հնագույն ժամանակներում
առկա տարածաշրջանային փոխհարաբերությունների համատեքստում:
 հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի Հայաստանում արտադրող տնտեսության
առաջացման, խեցեգործության հանդես գալու, ինչպես նաև նստակյաց բնակավայրերի
առաջացման համար գոյություն ունեցած բնա-աշխարհագրական, հասարակականտնտեսական նախադրյալների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
փաստացի նյութի հիման վրա որոշել քարե գորխիքների
միջակայքը

պատրաստման ժամանակագրական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
64. տարբերակել քարի ինդուստրիայի բաղկացուցիչները և տեխնիկա-մորֆոլոգիական

չափորոշիները
65. վիզուալ տարբերակել քարե արտադրահամալիրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
գնահատելու քարե արտադրահամալիրների տեղն ու դերը կենսառեսուրսների շահագործման,
տնտեսության, հասարակական զարգացման մակարդակի վերակազմության գործընթացներում,
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ինչպես նաև Հայաստանի քարեդարյան մշակույթների տեղն ու դերը համաշխարհային
գործընթացների համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային հաշվետվություններում,
քարտեզներում և հատակագծերում
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի հիման վրա
կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ4. ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.իլյուստրատիվ նյութի ցուցադրություն
3. աշխատանք փաստացի նյութի հետ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Ստորին պալեոլիթը Հայաստանում: Թեմա 2` Միջին և վերին պալեոլիթը Հայաստանում,
Անատոմիապես ժամանակակից մարդու հանդես գալը: Թեմա 3`Հոլոցենի սկիզբը, ՀՀ մեզոլիթին
վերագրվող հնավայրերը: Թեմա 4` Նեոլիթյան հեղափոխությունը, վաղ երկրագործական
հասարակության ձևավորման նախադրյալները և պատմա-մշակութային գործոնները: Թեմա 5` ՀՀ:
նեոլիթ-էնեոլիթյան շրջափուլի հուշարձանները և դրանց ուսումնասիրության արդյունքները: Թեմա 6`
Հայաստանի քարի դարի ժամանակագրությունը և պարբերացման համակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սարդարյան Ս.Հ., Նախնադարյան հասարակությունը Հայաստանում, խմբագիր Մ.Ա.
Իսրայելյան, «Միտք» հրատարակչություն, Երևան1967,:
2. Паничкина М.З., Палеолит Армении, Ред. А.А. Иессен, Издательство Государственного
Эрмитажа, Ленинград1950,;
3. Ерицян Б.Г., Ереванская пещерная стоянка и ее место среди древнейших памятников
Кавказа, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук, Москва; 1970,
4. Мунчаев Р.М., Кавказ на заре бронзового века, Неолит, энеолит, ранняя бронза, Издательство
“Наука”, Москва; 1975,
5. Любин В.П., Мустьерские культуры Кавказа, Издательство «Наука», Ленинградское
отделение,Ленинград1977;
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6.
7.
8.
9.

Мезолит СССР М., 1989
Палеолит Кавказа и Средней Азии М., 1989
Палеолит СССР М., 1984
B. Gasparyan, M. Arimura, Stone Age of Armenia, Kanazawa 2014
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Հայ ազգագրություն և հայ ազգագրության պատմություն

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակներն են՝
 ներկայացնել հայ ազգագրության, իբրև գիտության կայացման, ձևավորման ու զարգացման
ընթացքը՝ նախախորհրդային, խորհրդային և ետխորհրդային շրջանների պարբերացմամբ,
 ներկայացնել ականավոր հայ ազգագրագետներին, տալ Հայաստանի պատմաազգագրական
շրջանացման պատկերը,
 դասընթացի շրջանակներում ամբողջության մեջ կներկայացվի հայոց ազգագրականմշակութային ժառանգությունը՝ արտադրական, կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ,
հումանիտար մշակույթների հիմնական համալիրներով,
 լուսաբանել ազգային մշակութային ինքնատիպ դրսևորումները, արժևորել հայ մշակույթը
համաշխարհային երևույթների մեջ` իրեն ներհատուկ առանձնահատկություններով։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
8.

լուսաբանելու հայ ազգագրական գիտության ձևավորման, կայացման ու զարգացման, ինչպես
նաև ականավոր հայ ազգագրագետների գիտական գործունեության պատմությունը,,

9. ներկայացնելու հայոց ազգագրական-մշակութային չափազանց հարուստ ժառանգությունը՝
որպես ամբողջություն և վերջինիս առանձին համալիրներն ու ենթահամալիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. ինքնուրույն վերլուծելու ազգագրական նյութն ու այն դիտարկել Հայաստանի հարևան էթնիկ
հանրությունների հետ համեմատությունների մեջ,
11. աշխատանքում և կյանքի այլ ոլորտներում կիրառել իր ձեռք բերած ազգագրական
գիտելիքները։
12. հայ ազգագրություն դասընթացի տեսական, մեթոդաբանական առանձին ոլորտների
վերաբերյալ լավ իմացության շնորհիվ կկարողանա կրթական համակարգում ներկայացնել
հայոց մշակույթն ու վերջինիս առանձին համալիրները, ինչն էական է նոր մարդու
աշխարհայացքի ձևավորման, աշխարհաճանաչողության և բազմաթիվ այլ առումներով,
13. տնտեսական-արտադրական, կենսապահովման մշակույթի ավանդական շատ տարրերի
գործնական պրակտիկ պահպանումն ու կիրառությունը ավանդական բնակավայրերի ու
բնակարանների կառուցապատման ժողովրդական հմտությունների ներդնումը, ազգային
տարազի ավանդական որոշ տարրերի զարդամոտիվների և զարդարանքի կիրառությունը
ժամանակակից հայկական հագուստի կայացման մեջ, ինչպես նաև ազգային մերօրյա
ուտեստում ավանդականի շատ գծերի պահպանումն ու կիրառությունը՝ զբոսաշրջության
աշխուժացման նպատակով,
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14. ավանդական ընտանիքի, ներընտանեկան վարվելակարգի, ամուսնահարսանեկան և
սերնդաճի,
մանկան
դաստիարակության,
հուղարկավորման
և
հիշատակման,
ազգատոհմային, համայնքային ու դրացիական, ազգային տոների և այլնի, անցյալի լավագույն
գծերի կիրառությունը մերօրյա սոցիոնորմատիվ մշակույթում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընկալել և վերլուծել հայոց մշակութային ժառանգությունը (հնագիտական և ազգաբանական
բաղադրիչներով)` որպես համակարգ և վերջինիս կարևոր բաղադրիչները /ինքնություն,
պատմական և կոլեկտիվ հիշողություն, այլ բաղադրիչներ/, ինչպես նաև դրանց արդի
փոխակերպումների էթնիկ, հասարակական ու մշակութային հիմքերը,
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել հայոց մշակույթի հիմնական համալիրների ու
ենթահամալիրների հնագիտական և ազգաբանական պատմությունը, դրանց զարգացման ու
փոխակերպումների ընթացքը ավելի լայն` քաղաքակրթական համատեքստում:
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.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
7. Հայ ազգագրության սկզբնաղբյուրներն ու պատմություն:
8. Հայերն աշխարհի էթնիկ հանրությունների համակարգում:
9. Հայոց ավանդական և ժամանակակից արտադրական մշակույթը:
10. Հայոց կենսապահովման և սոցիոնորմատիվ մշակույթները:
11. Հայոց հասարակական հնավանդ և ժամանակակից կառույցները:
12. Հայոց ավանդական և ժամանակակից հումանիտար մշակույթը։
13. Պատմական Հայաստանի ՊԱՄ-ն ու ՀՀ ՊԱՇ-ը.:
14. Ժայռապատկերներ:
15. Հունա-հռոմեական պատմիչներ:
16. Հայ պատմագր. մեջ եղած ազգագրական նյութերի համառոտ ակնարկ:
17. Արաբ մատենագիրներ և եվրոպացի ճանապարհորդներ:
18. Հայ ազգագրությունը 19-րդ դ. 1-ին կեսին:
19. Հայ գրականությունը և բանարվեստը ազգագր. սկզբնաղբյուր:
20. Հայ ազգագրությունը 19-րդ դ. 2-րդ կես – 1920-ական թթ.:
21. Հայ ազգագրությունը 1920 թ. մինչև մեր օրերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Գաբրիելյան Մ․Ռ, Հայկական ընտանիքն անցումային շրջանում, Եր․,2005։
10. Նահապետյան Ռ․Ա, Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը։ Բուհական ուսումնական ձեռնարկ,
Եր․, 2009։
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11. Նահապետյան Ռ․Ա, Հայ ազգագրության պատմություն. մաս 1․ Հնագույն և հին
սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները հայերի Հայաստանի մասին։ Բուհական
ուսումնական ձեռնարկ, Եր․, 2010։
12. Նահապետյան Ռ․Ա, Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական սովորույթներն
ու ծեսերը /պատմաազգագրական ուսումնասիրություն, Եր․, 2011։
13. Նահապետյան Ռ․Ա,
Հայոց ազգակցական համակարգը /պատմաազգագրական
ուսումնասիրություն/, Եր, 2012։
14. Նահապետյան Ռ․Ա․,
Հունա-հռոմեական անտիկ դարաշրջանի սկզբնաղբյուրների
ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին, Եր, 2018։
15. Армяне, Серия «Народы и культуры», М., 2012.
16. Арутюнов С. А., Мкртумян Ю.И., Армяне-Расы и народы, вып. 8, М.,1980, с. 262-271.

1106/Բ21

Հայոց պատմություն-1

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-3 ժամ, գործ.- 1 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել հայոց հնագույն, հին և Հայաստանի վաղ միջնադարյան շրջանների պատմության
հիմնախնդիրները,



քննարկել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության նորահայտ էջերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
66. թվարկել ու նկարագրել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերի
սկզբնաղբյուրները և հիմնական ուսումնասիրությունները,
67. ներկայացնել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
68. բացահայտել և լուսաբանել հայոց հին և վաղ միջնադարյան դարերի պատմության
հիմնահարցերի պատճառահետևանքային կապերը և օրինաչափությունները,
69. քննարկել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերը համաշխարհային
պատմության համատեքստում,
70. վերլուծել հայոց հին և վաղ միջնադարյան պատմության հիմնահարցերը, ցույց տալ դրանց
արդիական նշանակությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
71.
72.

վերլուծել և արժևորել փաստերը և հետևություններ անել,
գնահատել տարատեսակ սկզբնաղբյուրները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում ներկայացնելու
հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Ա4. թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայոց պատմության հիմնական սկզբնաղբյուրները,
ընդհանուր գծերով ներկայացնելու հայ պատմագիտության, պատմագիտական մտքի էվոլյուցիան,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին վերաբերող
գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն և փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
12. Հայոց հնագույն պատմության հիմնահարցեր,
13. Հայաստանի հին շրջանի պատմության հիմնահարցեր,
14. Հայաստանի վաղ միջնադարի պատմության հիմնահարցեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Ե., 1981,
10. Հայոց պատմություն. Հիմնահարցեր, Ե., 2012,
11. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. I, Ե., 2007,
12.

Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. II, Ե., 2011:

1402/Բ22
շաբաթական 5 ժամ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

Գրաբար
գործն.- 5 ժամ
Առանց ընթացիկ քննությունների

6 ECTS կրեդիտ



հնագիտության բաժնի ուսանողներին ուսուցանել հայերենի դասական ուղղագրության և
արտասանության կանոններին, գրաբարի քերականական համակարգին, բառապաշարին,
շարահյուսական ընդհանուր առանձնահատկություններին,



ներկայացնել գրաբարի բառապաշարային հիմնական առանձնահատկությունները, հոլովման
և խոնարհման համակարգերը։
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ուսանողների մոտ ձևավորել պատմագրական, գեղարվեստական, հոգևոր և այլ ժանրերի
գրաբար տեքստեր ընթերցելու, հասկանալու, թարգմանելու, հին աղբյուրներից օգտվելու և
դրանք մասնագիտական առումով ըստ հարկի գործածելու հմտություններ և գիտելիքներ:
ներկայացնել գրաբարն իբրև մեր ժողովրդի մշակութային մեծ ժառանգություն, գրաբարով
ստեղծված գրավոր արժեքները, հիմնական բնագրերը, գրաբարի և ժամանակակից երկճյուղ
հայերենի կապը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
14. ներկայացնելու հայերենի պատմական զարգացման ընթացքին և այդ շղթայում գրաբարի
ունեցած դերին,
15. թվարկելու և նկարագրելու գրաբարով ստեղծված բնագրերին, դրանց բնույթին, միայն
գրաբարով պահպանված համաշխարհային գրավոր երկերին
16. ճշգրիտ գրել դասական ուղղագրությամբ և ընթերցել գրաբար, միջին հայերեն բնագրեր,
17. ներկայացնելու գրաբարի քերականական և շարահյուսական հիմնական օրինչափությունները,
18. թարգմանել ու մեկնաբանել գրաբար տեքստեր։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
19. գրելու հին ուղղագրությամբ, ընթերցելու և հասկանալ գրաբար տեքստեր
20. օգտվելու գրաբարով գրված պատմագրական, վիմագրական տեքստերից, հիշատակարանների
և այլ աղբյուրների տվյալներից
21. լուսաբանելու մեր օրերում գրաբարի գործածության շրջանակներին
22. ըստ անհրաժեշտության օգտվելու գրաբարի՝ իբրև արդի հայերենի հարստացման աղբյուրի,
շտեմարանից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
23. գրաբարի և հայերենի այլ լեզվավիճակների միջև եղած կապը,
24. գրաբար՝ դեռևս չքննված և չթարգմանվան երկերի աշխարհաբար թարգմանություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5. ընթերցել, մեկնաբանել ու թարգմանել գրաբարով գրված տեքստեր,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվելու, ձևակերպելու ու ներկայացնելու բանավոր ու
գրավոր տրամաբանված խոսք, շարադրելու վերլուծական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն՝ քերականական հիմնադրույթների պարզաբանմամբ
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի՝ ձեռագիր մատյանների և այլ աղբյուրների պատճենների մատուցում
25. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրաբարն իբրև հայերենի փուլերից մեկը՝ համաժողովրդական լեզու, գրաբարով ստեղծված
ինքնուրույն և թարգմանական գրավոր ժառանգությունը։
2. Գրաբարի (դասական) ուղղագրությունը, հնչյունական համակարգը, արտասանությունը,
հնչյունափոխական կանոնները։
3. Գրաբարի բայական համակարգը, ժամանակաձևեր, դրանց կազմության եղանակները,
իմաստները,
4. Գրաբարի անվանական հոլովման համակարգը, հոլովիչներ, հոլովակերտներ, պարզ և խառն
հոլովումներ:
5. Գրաբարի դերանվանական հոլովումները, անձնական, ցուցական դերանուններ,
գործածության օրինաչափությունները։
6. Գրաբարի անկանոն հոլովումները և անկանոն խոնարհումները։
7. Պակասավոր, եղանակիչ բայեր, բաղադրյալ ժամանակաձևեր։
8. Գրաբարի նախդիրներն ու նախադրությունները։
9. Գրաբարի ածականներն ու թվականները։
10. Համաձայնությունն ու շարադասությունը գրաբարում։
11. Գրաբարի շաղկապները, մակբայները, հոդերը։
12. Միջին հայերենի հիմնական բնութագիրը և միջին հայերենով ստեղծված գրավոր
ժառանգությունը։
13. Գրաբարի կապը արդի հայերենի ճյուղերի հետ․ քերականական, բառապաշարային
առանձնահատկությունները:
14. Գրաբարի գործածությունը ուշ շրջանի աղբյուրներում, գրապայքար։
15. Գրաբարի գործածության շրջանակները արդի ժամանակներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
8.
9.
10.
11.

Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2007։
Աբրահամյան Ա, Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976։
Շարաբխանյան Պ., Հայոց լեզվի պատմության քրեստոմատիա, Եր, 1985։
Պողոսյան Ն., Գրիգորյան Ս., Գրաբարի ընթերցարան, Եր., 2010։
12. 5-րդ դարի հայ պատմագրական երկեր, Աստուածաշունչ։

1104/Բ23
Պղնձեքարի և վաղ բրոնզե դարի հնագիտություն
6 ECTS կրեդիտ
Շաբաթական 5 ժամ
Դաս․- 3 ժամ գործ․- 2 ժամ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին կայուն գիտելիքներ տալ Հայաստանի էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան մշակույթների
մասին:
 լուսաբանել էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան մշակույթների ուսումնասիրության պատմությունը,
ինչպես նաև վեր հանել այդ մշակույթների ծագումնաբանությանը և զարգացմանը,
փուլաբաժանմանը և ժամանակագրությանը վերաբերող հարցեր
 ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան զանգվածային
նյութի պատրաստման տեխնոլոգիայի վերաբերյալ: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի մ.թ.ա.
VI-III հազ. տարածաշրջանային կապերին և մերձավորարևելյան քաղաքակրթությունների հետ
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փոխառնչություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
73. կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում
74. ճանաչել հանգուցային հուշարձանները
75. դիտարկել Հայկական լեռնաշխարհի մշակույթները համաժամանակյա մերձավորարևելյան
մշակույթների համատեքստում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
76. վիզուալ ճանաչել և տիպաբանել էնեոլիթի և վաղ բրոնզի ժամանակաշրջանի մասայական նյութը
77. վիզուալ ճանաչել էնեոլիթյան և վաղ բրոնզի բնակավայրերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
78. դիտարկել վաղ բրոնզի դարաշրջանը տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում
79. կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային հաշվետվություններում,
քարտեզներում և հատակագծերում
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի հիման վրա
կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ4 ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. իլյուստրատիվ նյութի ցուցադրություն
3. թանգարանային այցելություններ
4. աշխատանք փաստացի նյոթի հետ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. Թեմա 1՝ Հայաստանի էնեոլիթի և վաղ
բրոնզի ուսումնասիրության պատմությունը: Թեմա 2՝ Բնական պայմանները էնեոլիտի և վաղ բրոնզի
դարաշրջանում: Թեմա 3՝ Էնեոլիթյան ժամանակաշրջանի հանգուցային հուշարձանները: Թեմա 4
Էնեոլիթյան բնակատեղիները. Տեղադրությունը, տեղագրությունը, հատակագխումը,
ճարտարապետությունը: Թեմա 5՝ Էնեոլիտի ժամանակաշրջանի թաղման ծեսը: Թեմա 6՝ Նյութական
մշակույթ. Խեցեղեն, մետաղ: Թեմա 7՝ Էնեոլիթյան արվեստը: Թեմա 8՝ Մշակութային
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բազմազանությունը և փոպազդեցությունը. մայկոպյան մշակույթի ժամանակագրման և
փուլաբաժանման խնդիրը, ծոփի-սիոնյան համալիրները, հյուսիս-միջագետքյան ներմուծված
խեցեղենը: Թեմա 9. Անցում վաղ բրոնզին: Թեմա 10՝ վաղ բրոնզի բնակավայրերը. Տեղադրությունը,
տեղագրությունը, հատակագծումը, ճարտարապետությունը: Թեմա 11՝ Վաղ բրոնզի թաղման ծեսը:
Թեմա 12 Վաղ բրոնզի ժամանակագրումը և փուլաբաժանումը: Թեմա 13 Վաղ բրոնզի խեցեղենը:
Թեմա 14 Վաղ բրոնզի մետաղը: Թեմա 15 Վաղ բրոնզի մոնումենտալ արվեստը: Թեմա 16 Վաղ բրոնզի
կիրառական և դեկորատիվ արվեստը: Թեմա 17 Շենգավթյան մշակույթի ճգնաժամը և անցում միջին
բրոնզին: Թեմա 18 Հասարակական կառուցվածքը. Համալիր հասարակության հիմնական
հատկանիշները: Թեմա 19 Շենգավթյան մշակույթի տեղը և դերը մերձավոր արևելյան մշակույթների
համակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Եսայան Ս., Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 1992
Թորոսյան Ռ., Թեղուտի վաղ երկրագորխական բնակավայրը, Ե.,1979
Խանզադյան Է., Հայկական լեռնաշխարհի մշակույթը մ.թ.ա. III հազ.Ե, 1967
Խնկիկյան Օ., Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 2010
Հայկական ճարտարապետության պատմություն Ե., 1996
Սարդարյան Ս., Հայաստանը՝ քաղաքակրթության օրրան Ե., 2005
Байбуртян Е., Последовательность развития древнейших культур Армении Е., 2011
Джавахишвили А. И.. Архитектура и строительное дело поселений Южного Кавказа, Тбилиси
1975
Мартиросян А. А. Армения в эпоху бронзы и раннго железа Е., 1964
Ранняя и средняя бронза Кавказа и Средней Азии. Сер. Археология, М., 1994
Энеолит СССР. Сер. Археология СССР, М., 1985
Gasparyan B., Arimura M., Stone Age of Armenia, Kanazawa 2014
Sagona A. The Caucasus region in the Early Bronze Age, Oxford 1982
Schachner A., Von der Rundhutte zum Kaufmanshaus, Oxford 1999

1104/Բ24
Ազգաբանության պատմություն
5 ECTS կրեդիտ
Շաբաթական 4 ժամ
դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ
3-րդ` աշնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակներն են՝
 տալ կայուն գիտելիքներ ազգագրական գիտության նախապատմության, ձևավորման և
ազգագրական մտքի պատմության մասին,
 ներկայացնել ազգագրական մտքի պատմությունը ազգագրական գիտության ձևավորման
շրջանից մինչև մերօրյա ուղղությունները,
 վեր հանել ազգագրական մտքի զարգացման բազմատիպի, երբեմն նույնիսկ դրամատիկ,
պատմական և գաղափարախոսական առանձնահատկությունները,
 դասընթացի կարևորագույն նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն
գիտելիքներ ազգագրական մտքի պատմության հաճախ իրարամերժ խնդիրների վերաբերյալ,
 հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի ազգագրական տարբեր մոտեցումների
փոխառնչությունների, հնի ու նորի անսպասելի համադրումների հարցերի վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. ծանոթ կլինի ազգագրական մտքի պատմության հիմնական խնդիրներին և ձեռքբերումներին:
2. տեղեկություններ կունենա ազգագրական մտքի տարբեր մոտեցումների ձևավորման և երբեմն

դրամատիկ պատմության մասին, ինչպես նաև ազգագրագետների սխալների և ազգագրական
գիտության հեռանկարների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կունենա հստակ պատկերացումներ ազգագրական մտքի պատմության խրթին խնդիրների
մասին, դաշտային հետազոտություններ կատարելու խնդրահարույց մարտահրավերների և
էթիկական խնդիրների մասին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ծանոթ կլինի ազգագրական մտքի պատմության հիմնական խնդիրների հետ:
5. կկարողանա ինքնուրույն կողմնորոշվել ազգագրական մտքի պատմության իրարամերժ
մոտեցումներում, այսօրվա գիտության տեսակետից դիտարկել ազգագրական մտքի
պատմության դիսկուրսիվ դաշտը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.
նկարագրել
ազգաբանության/մարդաբանության
և
հնագիտության
տեսության,
մեթոդաբանության և պատմության հիմնահարցերը, այս գիտակարգերի արդի հետազոտությունների
ուղղությունները, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերն ու
փոխհարաբերությունները ազգաբանության և հնագիտության դիտանկյունից:
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
Գ4. ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասախոսություններ,
2. դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
3. հիմնական գրականության էլ., աուդիո- և տեսատարբերակների հանձնում ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ազգագրական մտքի զարգացման գործընթացը՝ ազգագրական գիտության առաջին քայլերից մինչև
այսօրվա վիճակը:
2. Մարդ (անհատ) – հասարակություն – մշակույթ հարաբերակցության ընկալումը ազգաբանական
տարբեր դպրոցների կողմից, ինչպես նաև օտար և սեփական մշակույթի տեղն ու դերը
ուսումնասիրվող ժողովուրդների և դրանց ուսումնասիրող գիտնականների աշխարհայացքում:
3. Ազգագրական մտքի ձևավորումն ու ձևափոխումը բնագիտական և հասարակագիտական
պատմության համատեքստում:
4. Ազգագրության առջև այսօր կանգնած նոր խնդիրները և հասարակական գիտությունների
համակարգում ազգագրության նոր ընկալումները:
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5. Ազգագրագետի սխալները` տեսական, դաշտային մեթոդաբանական, բարոյագիտական:
6. Նոր մոտեցումներ, որոնք, մի կողմից, կիրառում են այլ գիտությունների (սոցիոլոգիայի,
թերմոդինամիկայի, նշանագիտության, լեզվաբանության, միկրոպատմագրության ևն)
մեթոդաբանությունը, մյուս կողմից` լայնացնում են ազգագրության սահմանները և
միջդիսցիպլինար նոր տիպի հետազոտական դաշտ ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ֆրեզեր Ջ.Ջ. Ոսկե ճյուղը, Եր., 1989:
2. Абрамян Л.А. Первобытный праздник и мифология. Ер., 1983.
3. Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М., 2004.
4. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
5. Гирц, Клиффорд. Интерпретация культур. М., 2004.
6. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983 (1985).
7. Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. М., 2004.
8. Мид М. Культура и мир детства. М., 1988.
9. Мосс М. Очерк о даре // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М., 1996.
10. Рэдклифф-Браун Р. Метод в социальной антропологии. М., 2001.
11. Смит Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и
национализма. М., 2004.
12. Clifford J. and Marcus G.E. (eds). Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley,
Los Angeles, London, 1986.

1106/Բ25
Հայոց պատմություն-2
4 ECTS կրեդիտ
շաբաթական 3 ժամ
դաս. - 2 ժամ, գործ. - 1 ժամ
3-րդ՝ աշանային կիսամյակ
Եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է խորացնել հայոց պատմության միջին դարերի պարբերափուլի մասին
ուսանողների գիտելիքները՝ ձևավորելով քննական մոտեցում միջնադարում հայոց
պետականության, սոցիալ-տնտեսական կյանքի, եկեղեցու և մշակույթի զարգացման
առանձնահատկությունների շուրջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
7. ներկայացնելու հայոց պատմության միջին դարերի պարբերափուլի հիմնահարցերը,
զարգացման առանձնահատկությունները և առանցքային դրվագները,
8. քննական մոտեցմամբ և սկզբնաղբյուրների պատմահամեմատական վերլուծությամբ
մեկնաբանելու հայոց պատմության միջին դարերի պարբերափուլի հիմնահարցերի շուրջ
եղած տարաբնույթ կարծիքները,
9. բացատրելու, արժևորելու և գնահատելու հայոց պետականության զարգացման ընթացքը,
փուլերն ու առանձնահատկությունները միջին դարերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
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10. տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները (օրինակ՝
համացանցում ադրբեջանական քարոզչամեքենայի կողմից միտումնավոր կեղծված
տեսակետները հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի խնդիրների մասին),
11. կիրառելու հայոց պատմության միջին դարերի պարբերափուլի հիմնահարցերի վերաբերյալ
ձեռք բերած գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
12. տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն ձեռք
բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
9. նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) քաղաքացիական
գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը,
10. փոխանցելու նորագույն ուսումնասիրությունների արդյունքները (օրինակ՝ դասավանդման
միջոցով):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել Հայաստանի բնաաշխարհագրական միջավայրը և համաշխարհային ու
տարածաշրջանային ընդհանուր պատմական գործընթացների համատեքստում ներկայացնել
հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի հիմնախնդիրները,
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին վերաբերող
գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը,
Բ6. ըստ կարգի մանկավարժի որակավորման համար դիմելու դեպքում՝ ցուցաբերել
մանկավարժական հմտություններ, կիրառել պատմության դասավանդման մեթոդներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
10. Հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի հիմնական առանձնահատկությունները և
սկզբնաղբյուրները:
11. Հայաստանի անկախության վերականգնումը. Բագրատունյաց թագավորության հռչակումը և
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ամրապնդումը: Բագրատունյաց թագավորությունը վերելքի ժամանակաշրջանում: Եկեղեցիպետություն փոխհարաբերությունները:
12. Ենթակա թագավորությունների առաջացումը: Բյուզանդիայի նվաճողական
քաղաքականությունը Հայաստանում և Բագրատունյաց թագավորության թուլացումն ու
անկումը:
13. Բագրատունյաց թագավորության սոցիալ-տնտեսական կյանքը և պետական կարգը:
14. Սելջուկ-թյուրքերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայ իշխանական տները XIII դ. – XIV դ. առաջին կեսին:
15. Կիլիկիայի հայկական պետությունը XI-XIV դդ.: Կիլիկյան Հայաստանը տարածաշրջանային
քաղաքականության համակարգում:
16. Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը, բանակը և սոցիալ-տնտեսական
հարաբերությունները: Հայոց մշակույթը IX դ. – XIV դ. առաջին կեսին:
17. Մոնղոլական արշավանքները և Հայաստանը:
18. Հայաստանը XV դ.: Թուրք-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը (XVI դ. – XVII դ.
առաջին կես): Հայկական մշակույթը XIV դ. երկրորդ կեսին – XVII դ. առաջին կեսին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
5. 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:
6. Գ. Միքայելյան, Կիլիկիայի հայկական պետության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007:
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Պատմական և ֆիզիկական մարդաբանություն

4 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս․-3 ժամ, գործ․-1 ժամ

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ձևավորել ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ֆիզիկական մարդաբանության նկարագրական,
չափագրական մեթոդների և ռասայական դասակարգումների սկզբունքների վերաբերյալ,



ըմբռնել

մարդաբանական

տեղեկատվության

սկզբնաղբյուրի, էթնոժառանգաբանական,
պարագայում:
Անդրադառնալ
հայերի

կարևորությունը,

հնաժողովրդագրական
ծագումնաբանության

որպես

պատմական

վերակազմությունների
հիմնախնդրին
ըստ

մարդաբանական վերլուծականների:


ներկայացնել Հայկական լեռնաշխարհի մարդաբանական նկարագրերի զարգացումները
պատմական անընդհատականության մեջ և ժամանակակից հայերի ֆիզիկական կերպը
կովկասյան տարածաշրջանի էթնոմշակութային համատեքստում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. աշխատել ֆիզիկական մարդաբանության ոլորտի հատկանիշների հետ և իրագործել
ռասայական, էթնիկական դասակարգումներ,
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2. ներկայացնել

հայերի

մարդաբանական

բնութագիրը

կովկասյան

տարածաշրջանի

էթնոմշակութային համայնապատկերի համատեքստում,
3. իրագործել համակարգված վերակազմություններ մարդաբանական տվյալների ոլորտում
պատմամշակութային տվյալների հենքի վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ունակ կլինի հնամարդաբանության և կենսահնագիտության
կենսափաստերի վավերացմանը, չափագրմանը և փաստագրմանը,

մեթոդներով

5. կկարողանա

հնաժողովրդագրական

սեռատարիքային

տվյալների

հիման

վրա

պեղածո

վերակազմություններ իրագործել :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. ի վիճակի կլինի մարդաբանական հատկանիշների քարտեզնել կառուցել։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ֆիզիկական

մարդաբանության

մեթոդներով փաստագրված հատկանիշները պատմական

համատեքստում մեկնաբանելու իմացություններ:
2. Մարդաբանական հատկանիշների քարտեզներ և մոդելներ կառուցելու կարողություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հիմնական թեմաների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով,
3. լաբորատոր աշխատանքներ, որոնք միտված են ֆիզիկական մարդաբանության մեթոդների
յուրացմանը,
4. հիմնական գրականության
ուսանողներին:

և

հետազոտությունների

էլ.

տարբերակների

հանձնում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էթնիկական մարդաբանությունը, որպես ֆիզիկական մարդաբանության բաղկացուցիչ:
2. Մարդաբանական նյութը որպես կարևոր պատմական սկզբնաղբյուր:
3. Հայերի մարդաբանական տիպը եվրոպոիդ մեծ ռասայի հարավային ճյուղի համակարգում:
4. Հայերի մարդաբանությունը գիտական գրականության մեջ:
5. Հայաստանի հնամարդաբանությունը:
6. Հայերը կովկասյան տարածաշրջանի մարդաբանական դասակարգումների համակարգում և
էթնոմշակութային համատեքստում:
7. Հայաստանի հնաժողովրդագրությունը:
8. Հայ ժողովրդի ծագումնաբանությունն ըստ մարդաբանական տվյալների:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Փիլիպոսյան Ա., Մկրտչյան Ռ., Ասքանազյան ազգի և Թորգոմի տան ժառանգաբանական
խնդիրների շուրջ, «Հայոց սրբերը և սրբավայրերը» ժողովածու, Երևան, 2001, էջ 383-394:
2. Абдушелишвили М. Г. К краниологии современного и древнего населения Кавказа.Тбилиси. 1966.
3. Абдушелишвили М.Г.Об антропологическом составе современного населения Армении.-Антроп.
Сб. IV.Тр. Ин-та этнографии АН СССР. М.1963, т.82
4. Алексеев В. П. Происхождение народов Кавказа. Наука, М., 1974,с.136.
5. Алексеев В. П., Гохман И.И. Антропология азиатской части СССР. Наука, М., 1984,с. 208.
6. Алексеев В. П., Историческая антропология и этногенез. М., 1980
7. Алексеев В..П. География человеческих рас. Мысль, М., 1974, с.351.
8. Бунак В. В., Crania Armenica (Армянский череп), (Исследования по антропологии Передней
Азии), Труды Антропологического НИИ при МГУ, Вып. 2. Приложение к Русскому
антропологическому журналу. Т. 16. Вып. 1-2. Москва, 1927, 263 с.
9. Кочар Н.П. Антропология армян. Дерматоглифика и популяционная структура, Ереван, 1989, 103
с.
10. Мкртчян Р. А. Палеоантропология Оромского могильника. «Зангак 97», Ереван, 2001, 120 с.
11. Мовсесян А. А., Фенетический анализ в палеоантропологии “Университетская книга”, Москва,
2005, 272 с.
12. Рогинский Я. Я., Левин М. Г., Основы антропологии. Учебное пособие ''Высшая школа'', Москва,
1978, 528 c.

1104/Բ27
Ազգաբանության տեսություն և մեթոդաբանություն
շաբաթական 5 ժամ
դաս.-3 ժամ, գործ.-2 ժամ
4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակներն են՝
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ուսանողին ծանոթացնել ազգաբանության տեսություններին, դրանց առաջացման, զարգացման
ու փոխակերպումների ընթացիքն,
ներկայացնել «մեթոդ» և «մեթոդաբանություն» հասկացությունները, դրանց ավանդական և
ժամանակակաից ընկալումների առանձնահատկությունները,
ներկայացնել ազգագրական հետազոտությունների մեթոդներն ու մեթոդաբանությունը,
կարևորվելու են նաև 20-րդ դարի երկորդ կեսին արևմտյան գիտական դպրոցներում ձևավորված
հիմնական մեթոդները, ինչպես նաև տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. կծանոթանա մեթոդ և մեթոդաբանություն հասկացություններին, հիմնական տեսական

մոտեցումներին ու տեսություններին,
2. կկարողանա ինչպես արդի, այնպես էլ պատմական մշակութային գործընթացները
վերլուծել ազգաբանական գիտության հիմնական տեսությունների ու մեթոդների
շրջանակներում:
3. կտեղեկանա տեսական-վերլուծական մեթոդների ձևավորման ու զարգացման
պատմությանը, ինչպես նաև դաշտային ազգագրական նյութերի ու մշակման սկզբունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա վերլուծել հասարակական, մշակութային, քաղաքական, տնտեսական
գործընթացները ազգաբանության մեթոդաբանության տեսանկյունից,

2. ստացված

գիտելիքն

օգտագործել

կիրառական

ուղղվածության

փոքր

հետազոտություններ, հարցումներ, ուսումասիրություններ նախապատրաստելու և
իրականացնելու համար:

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

ու

պատմական

մշակութային

գործընթացները

դիտարկել

առանձնահատկություններով

որպես

հասարակական

պայմանավորված

ու

իրողություններ,

տներքին կապերի, պատճառների ու հետևանքների տրամաբանության մեջ,
2. պատկերացում ունենալ աշխարհի լեզվական և մշակութային պատկերի մասին,
հանրույթները դասակարգել ու վերլուծել ազգաբանության / մարդաբանության արդի
մոտեցումների համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա5. թվարկել և վերլուծել հնագիտական և ազգաբանական հետազոտությունների
մեթոդները,

տեխնիկաները,

հետազոտությունների

հնագիտական

նախապատրաստման,

և

ազգաբանական

կազմակերպման

և

դաշտային
անցկացման,

արդյունքների ամփոփման և վերլուծության հիմնական սկզբունքները ,
Բ1. ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական
գիտության տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, կատարել դրանց քննություն
ու վերլուծություն հայկական ու տարածաշրջանային նյութի ներգրավմամբ,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական
մեթոդներ ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ավանդական դասախոսություններ` հիմնական նյութի ներկայացմամբ:
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ, քննարկումներ, սեմինարներ,

խմբակային

աշխատանքներ:
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
4. Հիմնական գրականության տպագիր, էլեկտրոնային և տեսատարբերակների հանձնում
ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
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ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:]
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1 ,,Մեթոդ,, և ,,մեթոդաբանություն,, հասկացություններն արդի գիտության մեջ: Թեմա 2՝
Պատմահամեմատական

մեթոդի

դարաշրջանները:

պատմության

Նոր

ձևավորման

փուլերը.

շրջան,

,,ռասա,,,

անտիկ

և

,,մշակույթ,,

լուսավորության
և

,,

լեզու,,

հասկացությունների սահմանումը: Մեթոդի ձևավորումն արևմտաեվրոպական ազգագրության
մեջ. էվոլյուցիոնիստական և կուլտուր-պատմական կամ դիֆուզիոնիստական դպրոցներ:
Մեթոդի կատարելագործումը

1920-1930-ական և 1960-ական թթ.: Մեթոդաբանության

զարգացումը 20-րդ դարի երկորդ կեսին-21-րդ դարի սկզբին: Փոփոխությունները, նոր
մեթոդները, դրանց կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝
Արեալային
հետազոտման մեթոդ, ,,արեալ,, և ,,արեալոգիա,, հասկացությունները: Թեմա 4՝ Կոմպլեքսային
հետազոտման մեթոդ, առաջացումը նախկին խորհրդային ազգագրության մեջ: Ազգագրական,
թանգարանային, մարդաբանական, լեզվաբանական, սոցիոլոգիական և այլ գիտությունների
տվյալների օգտագործումը տարբեր հիմնախնդիրների լուծման գործում: Թեմա 5՝
Ազգագրական դաշտային աշխատանքների մեթոդները, դաշտային նյութերի գրառում, ազգագրական արշավախմբերի կազմակերպում, թանգարանային հավաքածուների ստեղծում: Թեմա

6՝

Նյութական մշակույթի տարրերի հետազոտման մեթոդները: Թեմա 7՝ Հասարակական-

ընտանեկան կենցաղի և հոգևոր մշակույթի ազգագրական հետազոտությունների մեթոդները:
Թեմա 8՝ Ազգաբանական /մարդաբանական գիտության ժամանակակից մեթոդները.
Ընդհանուր բնութագիրը, կիրառության ոլորտները, փոխակերպումները: Թեմա 9` Էթնիկ և
ազգային ինքնություն. ժառանգականի և ձեռք բերածի հավերժական վեճը: Թեմա 10`
Նշանային

համակարգերը

ազգագրության

մեջ:

Թեմա

11`

Ստրուկտուրալիզմ

և

պոստստրուկտուրալիզմ:
Թեմա
12`
Ազգագրական
երևույթների
սիներգետիկ
ուսումնասիրումը: Թեմա 13` Հորինված ավանդույթներ և երևակայված հանրույթներ: Թեմա

14` Պոստմոդերնիստական ազգագրության. բանասաց, զրուցակից, թե՞ համահեղինակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Редклифф-Браун А., Метод в социальной антропологии, М., 2001.
2. Кребер А., Избранное: природа культуры, М., 2004.
3. Гирц Кл., Интерпретация культур, М., 2000.
4. Арутюнов С., Рыжакова С., Культурная антропология, М., 2002.
5. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր, դասագրքեր ու հոդվածներ էլեկտրոնային
կրիչով:

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
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Հայ եկեղեցու պատմություն
1104/Բ30
ՀԲ Միջին և ուշ բրոնզի դարի հնագիտություն
6 ECTSկրեդիտ
շաբաթական 6 ժամ
Դաս․- 4 ժամ գործ․- 2 ժամ
4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կայուն գիտելիքներ տալ Հայաստանի միջին և ուշ բրոնզի դարի մշակույթների մասին,
լուսաբանել այդ մշակույթների ուսումնասիրության պատմությունը
 վեր հանել դրանց ծագումնաբանության և զարգացման, փուլաբաժանմանն ու
ժամանակագրությանը վերաբերող հարցեր
 ձևավորել կայուն գիտելիքներ միջին և ուշ բրոնզեդարյան զանգվածային նյութի և դրա
պատրաստման տեխնոլոգիայի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
80. բնորոշել միջին և ուշբրոնզեդարյան խեցեղենի զարգացման փուլերն ըստ ժամանակակից
պարբերացման համակարգերի
81. ճանաչել միջին և ուշ բրոնզեդարյան հիմնական հուշարձանները
82. կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
83. վիզուալ բնորոշել միջին և ուշբրոնզեդարյան խեցեղենը
84. կողմնորոշվել քարտեզներում և հատակագծերում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
85. պատկերացնել ուսումնասիրվող դարաշրջանի դերն ու նշանակությունը Հայկական
լեռնաշխարհի ողջ պատմության համատեքստում:
կատարել հետազոտական աշխատանք Հայաստանի մ.թ.ա. II հազ. Հնագիտության
բնագավառում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ
ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի
հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ4 ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. իլյուստրատիվ նյութի ցուցադրություն
3. թանգարանային այցելություններ
4. աշխատանք փաստացի նյոթի հետ
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12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Անցում միջին բրոնզին: Շենգավթյան մշակույթի ճգնաժամը և տարալուծումը,
տեսակետներ մ.թ.ա. XXIV դ ճնաժամի մասին: Թեմա 2 Հայաստանի միջին բրոնզի
ժամանակաշրջանի պատմագրությունը: Թեմա 3 Հայաստանի միջին բրոնզի
ժամանակագրումը և փուլաբաժանումը: Թեմա 4 Վաղ կուրգանային համալիրները, բեդենյան
մշակույթի բնորոշման շուրջ: Թռեղք վանաձորյան վաղ համալիրները: Թեմա 5
Խեցեգորխության զարգացումը: Անցում գունազարդ խեցեղենի: Թեմա 6 Զարգացած թռեղքյան
համալիրները: Թեմա 7 Սոցիալական զարգացման առանձնահատկությունները:
Բնակավայրային կյանքի մարումը միջին բրոնզի առաջին փուլում: Թեմա 8 Սևան-արցախյան,
կարմիր բերդյան և կարմիր վանքյան համալիրները: Թեմա 9 Խեցեգործության զարգացումը:
Թեմա 10 Միջին բրոնզի արվեստը. Մոնումենտալիզմը (դամբարանների
ճարտարապետություն), կոթողային արվեստ (վիշապները և մենհիրները), Թեմա 11 Միջին
բրոնզի կիրառական և դեկորատիվ արվեստը: Ոսկերչությունը: Թեմա 12 Անցում ուշ բրոնզին,
անցումային շրջանի նյութական մշակույթը: Թեմա 13 Ուշ բրոնզի դարի պատմագրությունը:
Թեմա 14 Ուշ բրոնզի բնակավայրային կյանքը. քաղաքաշինությունը և ճարտարապետությունը:
Թեմա 15 Ուշ բրոնզի թաղման ծեսը: Թեմա 16 Ուշ բրոնզի խեցեգործությունը: Թեմա 17 Ուշ
բրոնզի մետաղագործությունը: Թեմա 18 Ուշ բրոնզի արվեստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Պ., Հայաստանի միջին բրոնզի փուլաբաժանումը և ժամանակագրումը,
պ.գ.թ. ատեն. սեղմագիր, Ե., 2003
2. Ավետիսյան Պ., Հայկական լեռնաշխարհը մ.թ.ա. XXIV-IX դդ. (սոցիալ-մշակութային
ձևափոխումների դինամիկան ըստ հնագիտական տվյալների) պ.գ.դ. ատեն գիտ. Զեկ,
Ե., 2014
3. Եսայան Ս., Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 1992
4. Խանզադյան Է., Մեծամոր, Ե., 1973
5. Խնկիկյան Օ., Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 2010
6. Հայկական ճարտարապետության պատմություն Ե., 1996
7. Есаян С. А., Оруже и военное дело в древней Армении, Е., 1966.
8. Еасян С. А., Скульптура древней Армении, Е., 1980.
9. Мартиросян А. А., Армения в эпоху бронзы и раннго железа Е., 1964
10. Ранняя и средняя бронза Кавказа и Средней Азии. Сер. Археология, М., 1994
11. Avetisyan P., Bobokhyan A., The Pottery Тraditions of the Armenian Middle to Late Bronze
Age ''transition'' in the context of Bronze and Iron Age Periodization, Ancient Near Eastern
Studies, 27, 2008, p. 123-198.
12. Badalyan R., Avetisyan P., Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia I, Mt.
Aragats and Surrounding Region, Oxford 2007.
13. Biscione R., Hmayakyan S., Parmegiani, The North-Eastern Frontier: Urartians and NonUrartians in the Sevan Lake Basin, I. The Southern Shores, Documenta Asiana VII, Roma, 2002.
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Եվրոպայի և Ամերիկայի ժողովուրդների
ազգագրություն
դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ
Եզրափակիչ գնահատումով

5 ECTS
կրեդիտ

Շաբաթական՝ 4 ժամ
4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակներն են`
 ուսանողին ծանոթացնել Եվրոպայի և Ամերիկայի ժողովուրդների ազգագրական նկարագրին,
արդի շրջանի զարգացումներին ու փոփոխությունների հիմնական պատճառներին,
 ներկայացնել բնակչության պատմազգագրական/պատմամշակութային դասակարգման
հիմնական սկզբունքները, մոտեցումները տարբեր գիտական դպրոցներում, էթնիկ և
լեզվական կազմն ու դրա փոփոխությունները բնակչության զանգվածային տեղաշարժերի ու
այլ գործոնների ազդեցությամբ, քննարկել հիմնական տնտեսական զբաղմունքների
համալիրները, բնակավայրն ու բնակարանը, կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և
հումանիտար մշակույթները,
 ծանոթացնել էթնոմշակութային և ժողովրդագրական հիմնական միտումներին արդի
աշխարհում ինչպես ըստ տարածաշրջանների, այնպես էլ առանձին պետությունների ու
ժողովուրդների:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն





վերլուծել Եվրոպայի և Ամերիկայի ժողովուրդների ազգագրության հիմնական խնդիրները,
քննարկել և ազգագրորեն վերլուծել Եվրոպայի և Ամերիկայի ժողովուրդների զարգացման
առանձնահատկությունները,
դրանց
վերաբերյալ
հիմնական
տեսություններն
ու
հարցադրումները,
վերլուծել և կանխատեսումներ անել եվրոպական և ամերիկյան տարածաշրջանում ազգային
ինքնության պահպանման արդի և ապագա խնդիրների վերաբերյալ:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել քննարկվող տարածաշրջանների առանձին արեալների, առանձին
հանրությունների մշակույթի հիմնական համալիրներն ու ենթահամալիրները,



տիպաբանել եվրոպական և ամերիկյան մշակութային միջավայրը` որպես ընդհանուր

էթնիկ

քաղաքակրթական տարածք, որպես տարածաշրջանային առանձնահատկություններ ունեցող
համակարգ։ Առանձին դիտարկել հնդկացիական մշակույթները, ստրկավաճատության
արդյունքում տեղի ունեցած փոփոխությունները:

Գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


վերլուծել
առանձին
արեալների
մշակույթներն
ու
դրանք
դիտարկել
ավելի
լայն`քաղաքակրթական համատեքստում,
 վերլուծել ու տիպաբանել առանձին տարածաշրջանների ու էթնիկ հանրությունների
զարգացման արդի միտումներհ ու դրանց ազգաբանական առումները, մշակույթի հիմնական
համալիրներն ու ենթահամալիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.
նկարագրել
ազգաբանության/մարդաբանության
և
հնագիտության
տեսության,
մեթոդաբանության և պատմության հիմնահարցերը, այս գիտակարգերի արդի հետազոտությունների
ուղղությունները, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերն ու
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փոխհարաբերությունները ազգաբանության և հնագիտության դիտանկյունից:
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության հիմնախնդիրները, ինչպես
նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության պատմության և տեսության խնդիրները

Բ4. Պատրաստել և ներկայացնել հնագիտական և ազգագրական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները:
Գ3. Օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ցուցադրական նյութի, ազգագրական ֆիլմերի դիտում,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ, խմբային աշխատանք, ինքնուրույն ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Եվրոպայի ժողովուրդների ազգաբանական ուսումնասիրության պատմությունը: Թեմա 2`
Եվրոպայի ժողովուրդների Էթնիկ պատմությունը անտիկ շրջանում, միջնադարում։ Թեմա 3`
Եվրոպական ազգերի մշակութային նկարագիրը նոր և նորագույն շրջաններում: Թեմա 4` Եվրոպայի
բնակչության պատմազգագրական/պատմամշակութային դասակարգումը: Թեմա 5` Եվրոպայի
ժողովուրդների հիմնական ավանդական տնտեսական համալիրները: Թեմա 6` Եվրոպայի
ժողովուրդների կենսապահովման մշակույթը։ Թեմա 7` Հասարակական կյանքը, ընտանեկան
կենցաղը և սովորույթները հին, միջնադարյան, նոր և արդի Եվրոպայում։ Թեմա 8` Եվրոպայի ժողովուրդների հավատալիքները, կրոնը։ Թեմա 9` Հոգևոր մշակույթը. ժողովրդական ստեղծագործությունը. բանահյուսություն, երգ-երաժշտություն, կերպարվեստ, կիրառական արվեստ, հին և
միջնադարյան դյուցազնավեպեր. թատրոն, հեքիաթներ. արդի ժողովրդական արվեստներ ու
արհեստներ: Թեմա 10` Ազգերի զարգացման միտումները ներկայիս Եվրոպայում։ Թեմա 11`
Ամերիկյան մայրցամաքի բնակեցման հիմնախնդիրը: Ամերիկայի արդի բնակչության էթնոլեզվական
և մարդաբանական դասակարգումը: Թեմա 12` Ամերիկյան հյուսիսի էսկիմոս որսորդները: Թեմա
13` Հին մայաների մշակույթը: Թեմա 14` Ինկերի կայսրության մշակույթը: Թեմա 15` Հյուսիսային
Ամերիկայի հնդկացիների հասարակական կարգը. իրոկեզներ: Թեմա 16` ԱՄՆ-ի հնդկացիների
կենցաղամշակութային համալիրը: Թեմա 17` Արդի էթնիկ գործընթացները Հարավային Ամերիկայի
երկրներում:
14․ Հիմնական գրականության ցանկ
1. Этнология (уч. пособие под ред. Е. В. Миськовой, В. В. Пименова и др.), М., 2005.
2. Народы и религии мира: энциклопедия, М., 2000.
3. Религиозные традиции мира, т.т. 1, 2, М., 1996.
4. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր ու հոդվածներ էլեկտրոնային կրիչով

Համաշխարհային պատմություն
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1101/Բ33
Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր
3 ECTS կրեդիտ
շաբաթական 3 ժամ
դաս.-2 ժամ, գործ.- 1 ժամ
5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Առանց ընթացիկ քննությունների
8. Դասընթացի նպատակն է գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին
քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության բոլոր ժամանակաշրջանների
կարևորագույն հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. ներկայացնելու Ռուսաստանի պատմության տարբեր դարաշրջանների
հիմնախնդիրները,
8. գիտակցելու Ռուսաստանի խաղացած դերը համաշխարհային քաղաքակրթության
մեջ,
9. կիմանան բազմէթնիկ քաղաքակրթություն տարածքում բնակվող ազգությունների
պատմական զարգացման մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառելու ուսումնառության
ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներ,
11. գնահատելու Ռուսաստանի տեղն ու դերը միջազգային ասպարեզում՝
համեմատելով ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի այլ խոշոր երկրների հետ,
12. Պատկերացում ունենալ Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ՝
օգտագործելով պատմականության սկզբունքը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընդհանուր գծերով լուսաբանել ու պարզաբանել համաշխարհային և
տարածաշրջանային պատմության առանցքային խնդիրները, առանձին դեպքերում
նաև թվարկել և բնութագրել դրանց կարևոր սկզբնաղբյուրները:
Բ1. մեկնաբանել հայոց և համաշխարհային պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գործնական աշխատանքներ և սեմինարներ,
3․ ֆիլմերի դիտումներ, այցելություն թանգարաններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կիևյան Ռուսիայի ձևավորումը և զբաղեցրած տարածքը
2. Կիևյան Ռուսիան առաջին իշխանների կառավարման տարիներին
3. Ռուսիան Մոնոլ-թաթարական և խաչակրաց արշավանքների
ժամանակաշրջանում
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4. Ֆեոդալական հասարակության առանձնահատկությունները Ռուսիայում
5. Մոսկովյան իշխանության ձևավորումը։ Իվան Կալիտա, Դմիտրի Դոնսկի, Իվան 3րդ, Վասիլի 3-րդ
6. Թագավորության հռչակումը։ Իվան Ահեղի բարեփոխումները։ Ռյուրիկովիչների
դինաստիայի անկումը
7. Ռուս ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը 17-րդ դարի սկզբում։
Ռոմանովների արքայատոհմի հաստատումը
8. Ռուսաստանը Պետրոս Մեծի և հաջորդների օրոք
9. Եկատիրինա 2-րդի բարեփոխումները։ Ռուս-թուրքական հակասությունները 18-րդ
դարի երկրորդ կեսին
10. Ռուսաստանը Ալեքսանդր 1-ինի և Նիկոլայ 1-ի կառավարման տարիներին
11. Ռուսաստանը Մեծ բարեփոխումների ընթացքում
12. Կովկասյան պատերազմները
13. Ռուսաստանը Ալեքսանդր 3-րդի և Նիկոլայ 2-րդի կառավարման տարիներին
14. Ռուսաստանի խորհրդայնացումը
15. ԽՍՀՄ կառավարման համակարգը և նրանում ապրող ժողովուրդները բոլշևիկյան
քաղաքական համակարգում
16. ԽՍՀՄ փլուզումը։ Ռուսաստանը հետխորհրդային տարիներին․ քաղաքական,
քաղաքակրթական, տնտեսական, ժողովրդագրական մարտահրավերներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Барсенков А.С. Введение в собременныю Российскую историю. М., 2002․
Безил Лиддер Гарт, История первой миравой войны, М., 2015.
Блейк С․, Рюриковичи, М., 2014․
Бьюкенен Д., Моя миссия в России, М., 2006.
Верт Н. Историю советского государства. 1900-1991 г. М., 1996․
Витте С., Избранние воспоминания, М., 1990.
Зыгар М., Империя должна умереть, М., 2018.
История России в навейшее время. 1985-2009.Под ред. Безбородова А.Б., М. 2010․
История России с начала XIX века до начало XX века Под. ред. Сахарова А. Н. т.1-2,
М.2015․
Карамзин Н., Полная история государство Российского, М., 2016․
Ключевский В., О государсвенности в России, М., 2003․
Колыванова М., Русь и монголы 13 в., М., 2010․
Костомаров Н., Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деателей. Книга 12, М., 2004․
Новейшая история Отечества XX века. Т.1-2, М. 1998․
Ольденбург С., Царствование императора Николая II, М., 2018.
Отелченко Н., История государственного управления в России, М., 2008․
Отечественная история XX век., М., 1999.
Хрестоматия по истопии России. 1917-1945. М., 1996․
Хрестоматия по истопии России. 1946-1995. М., 1996․

1104/Բ34
Հայոց արտադրական և կենսապահովման մշակույթը
6 ECTS կրեդիտ
Շաբաթական` 6 ժամ
դաս.-4 ժամ, գործ.-2 ժամ
5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ծանոթացնել հայոց գյուղական և քաղաքային մշակույթի հիմնական
համալիրներին ու վերջիններս զարգացման ընթացքին տարբեր պատմական
ժամանակահատվածներում,
տարբերակելով
տնտեսությունը,
տնտեսական
զբաղմունքները, բնակավայրա-բնակարանային համալիրը, տարազն ու ուտեստը,
 ներկայացնել քաղաքային և գյուղական մշակույթի հիմնական համալիրները
(արտադրական և կենսապահովման մշակույթ հիմնականա համալիրներով) ու
ենթահամալիրները ըստ պատմազգագրական մարզերի ու շրջանների,
 քաղաքի և գյուղի, ուտեստի ազգաբանությունը/մարդաբանությունը ներկայացնել
որպես ժամանակակից ազգաբանության / մարդաբանության արագ զարգացող
գիտաճյուղեր:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
86. ներկայացնել գյուղական և քաղաքային, արտադրական և կենսապահովման
մշակույթների ազգագրական ուսումնասիրության մեթոդներն ու մեթոդաբանությունը,
87. վերլուծել
արտադրական
և կենսապահովման
ուսումնասիրության հիմնական սկզբնաղբյուրները,

մշակույթների

ազգագրական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
88. կկարողանա ինքնուրույն նախապատրաստել և իրականացնել քաղաքային ու գյուղական
միջավայրի փոքր ուսումնասիրություններ, որոնք վերաբերում են արտադրական և
կենսապահովման մշակույթների հիմնական համալիրներին,
89. կկարողանա ազգաբանորեն վերլուծել գյուղական ու քաղաքային մշակույթների
արտադրական և կենսապահովման բաղադրիչները` որպես հայոց ավանդական ու
ժամանակակից մշակույթի կարևորագույն բաղադրիչ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել հայոց մշակույթի հիմնական համալիրների ու
ենթահամալիրների հնագիտական և ազգաբանական պատմությունը, դրանց զարգացման ու
փոխակերպումների ընթացքը ավելի լայն` քաղաքակրթական համատեքստում:
Ա4. Թվարկել, դասակարգել և բնութագրել հայ հնագիտության և ազգաբանության հիմնական
սկզբնաղբյուրները, այս երկու գիտությունների պատմությունը, ընդհանուր գծերով
ներկայացնել հայ հնագիտական և ազգաբանական մտքի զարգացումենրը, տալ դրանց
փուլաբաժանումը:
Բ1. Ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական գիտության
տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու
վերլուծություն հայկական ու տարածաշրջանային նյութի ներգրավմամբ:
Բ2. Քննարկել և վերլուծել հայոց մշակութային ժառանգությունը ավելի լայն`
քաղաքակրթական համատեքստում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Քաղաքի ազգագրական ուսումնասիրության գրավոր աղբյուրները: Թեմա 2՝ Քաղաքների
առաջացման հիմնախնդիրը ազգագրական գիտության մեջ: Թեմա 3՝ Քաղաքային բնակչության
ձևավորման ուղիները, քաղաքը որպես արհեստագործության ու առևտրի կենտրոն : Թեմա 4՝
Քաղաքային բնակչության տնտեսական կենցաղի ուսումնասիրությունը: Թեմա 5՝ Քաղաքային
բնակչության նյութական մշակույթի ուսումնասիրությունը: Թեմա 6՝ Քաղաքային բնակչության
կենսապահովման համակարգի ուսումնասիրությունը: Թեմա 7՝ Հայաստանի հին ու միջնադարյան
քաղաքները: Թեմա 8՝ Խորհրդային Հայաստանի քաղաքների տիպաբանության սկզբունքները: Թեմա 9`
Երկրագործական-անասնապահական տնտեսաձևը հայերի մեջ 19-րդ դ. 2ր-դ կեսին -20-րդ դ. սկիզբ:
Թեմա 10՝ Երկրագործության վարման սոցիալական և ծիսական առումները: Թեմա 11՝
Անասնապահության ձևերը, սոցիալական ու ծիսական առումները: Կաթնատնտեսությունն: Թեմա 12՝
Տնայնագործություն և արհեստներ: Թեմա 13՝ Համքարություններ: Թեմա 14՝ Օժանդակ տնտեսական
զբաղմունքներ և յուրացնող ձևեր: Թեմա 14` Հայոց բնավայրային-բնակարանային համալիրը: Թեմա
15` Հայոց ուտեստի մշակույթի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 16` Հայոց տարազի ընդհանուր
բնութագիրը, հիմնական տարազախմբերը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Առաքելյան Բ., Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում 9-13-րդ դդ., հ. 1, Երևան, 1958:
Կրկաշարյան Ս., Հին Հայաստանի և Փոքր Ասիայի քաղաքների պատմության դրվագներ,
Երևան, 1970
Армяне серия <<Народы и культуры>>, М., 2012
Աբրահամյան Վ., Հայ համքարությունները Անդրկովկասի քաղաքներում, Երևան, 1971
Բդոյան Վ., Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում, Երևան, 1972
Պետրոսյան Ա., Հայոց շերամապահական մշակույթը, Երևան, 1987
Мкртумян Ю., Формы скотоводства в Восточной Армении /вторая половина 19- начало 20-ого вв./,
ՀԱԲ, գ. 6, Երևան, 1964

1104/Բ35
Շաբաթական 5 ժամ
5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

ՀԲ Երկաթի դարի հնագիտություն
Դաս․- 3 ժամ գործ․- 2 ժամ
Եզրափակիչ գնահատումով

5 ECTS կրեդիտ



պատկերացում կազմել երկաթի դարի ժամանակաշրջանի ընդհանուր բնորոշիչ
հատկանիշների մասին
 ներկայացնել դարաշրջանի հանգուցային հուշարձաններ
 կայուն գիտելիքներ տալ ժամանակաշրջանի պարբերացման և ժամանակագրման
հարցերի վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
90. բնորոշել ուշբրոնզեդարյան և ուշբրոնզեդարի խեցեղենի զարգացման փուլերն ըստ
ժամանակակից պարբերացման համակարգերի
91. ճանաչել ուշ բրոնզեդարյան և երկաթեդարյան հիմնական հուշարձանները
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92. կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
93. վիզուալ ճանաչել Հայաստանի երկաթե դարի մասայական նյութը, գործոնները
94. մասնակցել երկաթի դարաշրջանի հուշարձանների հետազոտություններին,
պեղումներին
95. հասկանալ քարտեզներում և հատակագծերում հուշարձանների տիպերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
96. դիտարկել Հայաստանի երկաթի դարի մշակույթը տարածաշրջանային մշակույթների
համատեքստում զուգահեռների մեթոդաբանությամբ
97. դիտարկել հնագիտական սկզբնաղբյուրները պատմական զարգացումների
համատեքստում, ստեղծել աղբյուրագիտական շտեմարան։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ
ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի
հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ4 ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2․ սեմինարներ, քննարկում-կոլոկվյումներ հանձնարարված թեմաներով, քննարկամն համար
թեմաների առաջարկներ
3․ զեկուցումներ կամընտրական թեմաներով
4. իլյուստրատիվ նյութի ցուցադրություն
5. թանգարանային այցելություններ
6. աշխատանք փաստացի նյութի հետ
7․ դաշտային պրակտիկա, պեղումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անցում երկաթի դարաշրջանին:
2. Հայաստանի երկաթի դարի պատմագրությունը:
3. Հայաստանի երկաթի դարի պարբերացումը և ժամանակագրումը։ Քննարկում․ Երկաթի
դարի պարբերացման մասին տեսակետները արդի հնագիտական տվյալների լույսի
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ներքո։
4. Հայաստանի երկաթի դարի հանգուցային հուշարձանները: Երկաթի դարի հիմնական
հուշարձանների ներկայացում։
5. Քաղաքաշինությունը և ճարտարապետությունը երկաթի դարաշրջանում: Զեկուցում
կամընտրական թեմաներով Երկաթի դարի քաղաքաշինության վերաբերյալ։
Քաղաքագոյացման ընդհանուր ուղիները։
6. Հոգևոր շինությունները (Դվին, Գեղարոտ, Շիրակավան, Մեծամոր):
7. Երկաթեդարյան թաղման ծեսը և թաղումային հուշարձանները: Թաղման ծեսի
բաղադրատարրերը։
8. Քաղաքական պատմությունը և հնագիտությունը:
9. Երկաթի դարի արհեստները՝ խեցեգործություն:
10. Երկաթի դարի մետաղագործությունը:
11. Երկաթի դարի կոթողային աարվեստը: Քանդակի անտրոպոմորֆիզացիան:
12. Երկաթի դարի տնտեսությունը:
13. Քաղաքական միավորները երկաթի դարում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Հ., Ավետիսյան Պ., Արարատյան դաշտի մշակույթը մ.թ.ա. XI-IV դդ. Ե.,
2006
2. Ավետիսյան Պ., Հայկական լեռնաշխարհը մ.թ.ա. XXIV-IX դդ. (սոցիալ-մշակութային
ձևափոխումների դինամիկան ըստ հնագիտական տվյալների) պ.գ.դ. ատեն գիտ.
Զեկ, Ե., 2014
3. Եսայան Ս., Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 1992
4. Խանզադյան Է., Մեծամոր, Ե., 1973
5. Խնկիկյան Օ., Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 2010
6. Հայկական ճարտարապետության պատմություն Ե., 1996
7. Լ․ Պետրոսյան, Լճաշենի դամբանադաշտը, I, Եր., ՀԱԻ հրատարակչություն, 2018
8. Есаян С. А., Оруже и военное дело в древней Армении, Е., 1966.
9. Еасян С. А., Скульптура древней Армении, Е., 1980.
10. Мартиросян А. А. Армения в эпоху бронзы и раннго железа Е., 1964
11. Badalyan R., Avetisyan P., Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia I,
Mt. Aragats and Surrounding Region, Oxford 2007.
12. Biscione R., Hmayakyan S., Parmegiani, The North-Eastern Frontier: Urartians and NonUrartians in the Sevan Lake Basin, I. The Southern Shores, Documenta Asiana VII, Roma,
2002.
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Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն
6 ECTS կրեդիտ
շաբաթական 6 ժամ
դաս.- 4 ժամ, գործ.-2 ժամ
5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակներն են՝
1.Ուսանողներին կայուն գիտելիքներ տալ Կովկասի ժողովուրդների մասին, ուսանողների մեջ
պատկերացում ձևավորել այդ ժողովուրդների ծագման և էթնիկ պատմության հիմնական
փուլերի մասին:
2. Ուսուցանել համեմատական վերլուծության հմտություններ՝ Կովկասի ժողովուրդների
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մշակույթների բնութագրման օրինակով՝ ըստ մշակույթի արտադրական, կենսապահովման,
սոցիոնորմատիվ և հումանիտար ենթահամալիրների:
3. Ուսանողներին ծանոթացնել Կովկասում էթնիկ հակամարտությունների հիմնական
օջախներին, դրանց պատճառներին և դրսևորումներին պատմական տարբեր
ժամանակաշրջաններում: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի կրոնի դերին Կովկասի
ժողովուրդների կյանքում, ազդեցությանը մշակույթի համալիրների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել Կովկասը՝ որպես քաղաքակրթության հնագույն օջախ և ուրույն
պատմազգագրական տարածաշրջան, ըստ պատմամշակութային շրջանացման, ինչպես
նաև տնտեսամշակութային տիպաբանության դիտանկյունից, ներկայացնել Կովկասի
էթնոլեզվական, մշակութային, մարդաբանական և դավանական նկարագիրը
2.քննարկել
Կովկասի
ժողովուրդների
ծագման
հիմնախնդիրները,
էթնիկ
հակամարտությունները Կովկասում, Կովկասի /որպես խաչմերուկ և կապող օղակ
Ասիայի և Եվրոպայի միջև/ դերը միջէթնիկ և միջմշակութային փոխազդեցությունների և
փոխառությունների գործում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծելով Կովկասի ժողովուրդների մշակութային համալիրները համաժամանակյա և
տարաժամանակյա կտրվածքով, արժևորելով կրոնի դերը Կովկասում, կիրառելով
Կովկասի ժողովուրդների ծագման և էթնիկ պատմության հիմնական փուլերի մասին
ունեցած գիտելիքները՝ բնիկ և եկվոր ժողովուրդների մասին հետևություններ անելիս,
ճիշտ գնահատել էթնիկ հակամարտությունները Կովկասում, առաջարկել դրանց լուծման
հնարավոր տարբերակներ՝ օգտագործելով նաև հակամարտությունների կարգավորման
ավանդական եղանակները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ժամանակակից աշխարհում ընթացող էթնոքաղաքական և էթնոմշակութային որոշ
գործընթացներ, էթնիկ հակամարտություններ փորձել բացատրել և կարգավորել նաև
ժողովուրդների ավանդական մշակույթների իմացությամբ։
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության հիմնախնդիրները,
ինչպես նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության պատմության և տեսության
խնդիրները

Բ6. Արժևորել և գնահատականներ հնչեցնել հայ հնագիտության և ազգաբանության
պատմության և տեսության խնդիրների վերաբերյալ, դրանք դիտարկելով նաև ավելի լայն
գիտական համատեքստում:
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական
մեթոդներ ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն և քննարկում
2. դասախոսության ունկնդրում, քննարկումներին մասնակցություն
3.հանձնարարված գրականության ընթերցում և մշակում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կովկասիբնաշխարհագրական, վարչաքաղաքական, էթնոժողովրդագրական
բնութագիրը: Թեմա 2. Կովկասի բնակչության էթնոլեզվական և մարդաբանական բնութագիրը:
Թեմա 3. Կովկասի ժողովուրդների ծագումը և էթնիկպատմության հիմնական փուլերը: Թեմա
4. Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների համեմատական բնութագիրը: Թեմա 5. Կրոնիդերը
Կովկասի
ժողովուրդների
մշակույթների
համակարգում:
Թեմա
6.
Էթնիկ
հակամարտությունները Կովկասում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Հասմիկ Հարությունյան, Կովկասի բնակչության էթնոլեզվադավանական
բնութագիրը (համառոտ ակնարկ), Պատմություն և մշակույթ, Հայագիտական
հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2017, էջ 388-400,
http://publications.ysu.am/
2.
Адат: Кавказский культурный круг: традиции и современность, М.-Тбилиси, 2003.
3.
Бабич И.Л., Духовные ценности и проблема формирования новой идеологии у
народов Северного Кавказа, М., 2008.
4.
Бгажноков Б. Х., Адыгская этика, Нальчик, 2000.
5.
Дубровин Н.Ф., Кавказ и народы, его населяющие. В 2-х томах, М., 2019
https://kpole.ru/catalog/istoriya-istoricheskie-nauki/dubrovin-n-f-kavkaz-i-narody-egonaselyayushchie-v-2-t/.
6.
Казиев Ш. М., Карпиев И.В., Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX
веке, М., 2003.
7.
Метревели Р., Кавказская цивилизация в контексте глобализации, Стокгольм, 2009.
8.
Расы и народы. Ежегодник. Вып. 31, М., 2006.
9.
Северный Кавказ: профилактика конфликтов, М., 2008.
10.
Coene Frederik, The Caucasus. An Introduction, London and New York, 2010.
11.
King Charles, The Ghost of Freedom. A History of the Caucasus, Oxford, 2008.
12.
Thomas de Waal, The Caucasus. An Introduction, Oxford, 2010.
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Հայկական
լառնաշխարհի
սոցիալ-մշակութային 4 ECTS կրեդիտ
ձևափոխումները մ․թ․ա․ 11-րդ հազարամյակից մինչև 9-րդ
դար
Շաբաթական 4 ժամ
դաս.-2 սեմ․-2
5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Առանց ընթացիկ քննությունների
8. Դասընթացի նպատակն է՝


կայուն գիտելիքներ ձևավորել Հայկական լեռնաշխարհի մ.թ.ա. 24-9-րդ դդ. հնագիտական
մշակույթի, ժամանակագրական փուլերի, թվագրման և տիպաբանության խնդիրների
վերաբերյալ,
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հնագիտական տվյալների հիման վրա բացահայտել հնագիտական մշակույթների ծագման,
զարգացման և ձևափոխման դրսևորումները,



ճանաչել
հնագիտական
մշակույթի,
հնաճարտարապետության,
բնակավայրերի
ձևավորման, սկզբնավորման միտումները, հասկանալ այդ հասարակությունների սոցիալմշակութային բնույթը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ունենալ ամբողջական գիտելիքներ՝ նշված դարաշրջանի հնագիտական մշակույթների
բնութագրի, ծագման զարգացման խնդիրների վերաբերյալ,
2. ծանոթանալ Հայկական լեռնաշխարհի հասարակությունների տիպաբանական,
ժամանակագրական հատկանիշներին և առանձնահատկություններին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ձեռք բերել որոշակի հմտություններ ճանաչելու հնագիտական մշակույթներ սոցիալմշակութային ձևափոխումների դինամիկան ըստ հնագիտական աղբյուրների,
4. հասկանալ սոցիալական լանդշաֆտի կազմավորման մեխանիկան,
5. իմանալ հնագիտական նյութի մասին մեկնաբանությունների կարողություն:
3.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կբացատրի հասարակությունների սօցիալ-մշակութային ինտեգրացման խնդիրները,
7. կհասկանա Առաջավոր Ասիայի և հայկական լեռնաշխարհի հնամշակութային
համապատկերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
6.

1. Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և
պատմության հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի
հետազոտությունների ուղղություններին,
մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու
բազմամակարդակ կապերի ու փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական
վերլուծական կարողություններին:
2. Գ2 Անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային հետազոտություններ, պեղումներ`
ժամանակակից հետազոտական գործիքների կիրառմամբ,
նկարագրել նյութական և ոչ
նյութական մշակույթի հիմնական համալիրներ:,
3. Գ3 Նախագծել և իրականացնել հնագիտական և ազգաբանական հետազոտություններ,
ձևակերպել հետազոտության համար անհրաժեշտ հիմնական հարցադրումները, ընտրել
մեթոդներն ու գործիքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք, լաբորատոր մշակումներ,
3. այցելություն հնավայրեր, մասնակցությունը պեղումների
4. այցելություն թանգարաններ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական լեռնաշխարհի հնագիտական մշակույթների փուլաբաժանման սանդղակն ըստ
նորահայտ տվյալների:
2. Լճաշեն-մեծամորյան մշակույթը նշանավորող համալիրների
ժամանակագրության հարցերը: 3. Միջին բրոնզի դարի հնագիտական մշակույթների
փուլաբաժանման խնդիրները: 4. Հայկական լեռնաշխարհի հնամշակութային համակարգի
ձևափոխության հիմնական փուլերը: 5. մ.թ.ա. 35/34-30/29 դդ մշակութային միջավայրի
ձևավորման դարաշրջան: 6. Մ.թ.ա. 30/29-26/25 դդ մշակութային համասեռ միջավայրի
սեգմենտացման դարաշրջան: 7. Մ.թ.ա. 26/25- 23/22 դդ՝ մշակութային նոր համակարգերի
տարածման դարաշրջան: Մ.թ.ա 23/22-18/17 դդ մշակութային նոր համակարգի ինտեգրման
երրորոդ փուլ: 8. Մ.թ.ա. 18/17 դդ սահմանագիծ – 16 դ. երրորոդ քառորդ՝ մշակութային նոր
համակարգերի տարածման և տրոհման փուլեր: 9. Մ.թ.ա. 16 դ. վերջին քառորդ – 9/8 դդ
սահմանագիծ՝ մշակութային համասեռ միջավայրի ձևավորման դարաշրջան: 10. Սոցիալմշակութային միջավայրի տրանսֆորմացման և հաջորդափոխության հնագիտական
դրսևորումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Валлерстайн И., Миросистемный анализ: введение, Москва, Территория будущего, 2006, 248
с;
2. Algaze G. The Uruk world system: The dynamics of expansion of early Mesopotamian civilization.
– University of Chicago Press, 2005.
3.Cauvin J. The Բirth of the Gods and the Origins of Agriculture. CamԲridge: CamԲridge University
Press, 2000.
4. Kozlowski S.K., Aurenche O., Territories, Բoundaries and Cultures in the Neolithic Near east, ԲAR
International Series 1362, Oxford, 2005, 275 p.
5. HandԲook of landscape archaeology. Eds. Բruno D., and Thomas J,, Routledge, 2016. 719 p.
6.World System History: Social Science of Long Term Change, RoԲert Denemark et al, Eds.
London/New York: Routledge, 2000. 345 p.

1104/Բ38

Ճարտարապետության պատմություն

4 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ
Դաս․- 3 ժամ, գործ․- 1 ժամ
6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
Առանց ընթացիկ քննությունների
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 խանոթացնել ուսանողների Հայաստանի քաղաքաշինության և ճարտարապետության
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հիմնախնդիրներին
 ծանոթացնել կարևորագույն հուշարձաններին դրանց հիմնական տիպերին
 ներկայացնել հայկական ճարտարապետական մտքի ավանդը համաշխարհային
ճարտարապետության մեջ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
98. պարզել պեղումների ընթացքում բացված հուշարձանների տիպերը և դրանց
առանձնահատկությունները,
99. փոխկապակցել հնագիտական և ճարտարապետական համալիրները
100. դիտարկել հայկական ճարտարապետություն տռարածաշրջանային ավանդույթների
համատեքատում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
101.
կատարել պարզագույն չափագրություններ
102. կարողանալ ինքնուրույն պեղել ճարտարապետական հուշարձանները
103. թվագրել պեղված հուշարձանները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
104. կատարել հետազոտական աշխատանք Հին և միջնադարյան Հայաստանի
պաշտամունքային և աշխարհիկ համալիրների և հարևան երկրների նույնատիպ
համալիրներիհորինվածքների և շինարարական տեխնիկայի համեմատական
վերլուշություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ2 մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել մասնագիտական
բանավոր և գրավոր հաղորդումներ և հոդվածներ
Գ3 ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. Աշխատանք փաստացի նյութի հետ
3. դաշտային այցելություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման՝ 2 ընթացիկ քննություն (նախատեսված երկու ընթացիկ
քննություններից մեկը գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 10
միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա
1՝
Պատմական
Հայաստանի
բրոնզ-երկաթեդարյան
համալիրների
ճարտարապետությունը: Թեմա 2՝ Ուրարտուի ճարտարապետությունը և քաղաքաշինությունը
Թեմա 3՝ Հելլենիստական Հայաստանի ճարտարապետությունը և քաղաքաշինությունը Թեմա 4՝
Եկեղեցական կառույցների հիմնական տիպերի հանդես գալը բազիլիկաների տիպերը: Թեմա
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5՝

Գմբեթավոր բազիլիկաները, դրանց եռաբսիդ տարբերակները: Թեմա 6 Գմբեթավոր
դահլիճները: Թեմա 7՝ Հայաստանի կենտրոնագմբեթ եեկեղեցիները և դրանց տիպերը Թեմա 8
Հռիւփսիմեատիպ հուշարձանները: Թեմա 9՝ Էջմիածնի Մայր Տաճարը Թեմա 10՝ Վաղ
միջնադարյան աշխարհիկ շինությունները: Թեմա 11՝ Զվարթնոցի տաճարը: Թեմա 13 Վաղ
միջնադարի մեմորիալ ճարտարապետությունը: Թեմա 14՝ Հայկական ճարտարապետության
նոր փուլի սկզբնավորումը XI դարում: Բագրատունյաց Հայաստանի քաղաքաշինությունը,
մայրաքաղաք Անին: Թեմա 15 Տրդատ ճարտարապետի ստեղծագորխությունները: Թեմա 16՝
Առանձին Ստեղծագործական դպրոցների առաջացումը Անի-Շիրակի դպրոցը: Թեմա 17՝
Սյունիքի ճարտարապետական դպրոցը: Թեմա 18՝ Լոռի Գուգարքի ճարտարապետական
դպրոցը: Թեմա 19՝ Վասպուրականի ճարտարապետական դպրոցը: Աղթամարի Ս. Խաչ
եկեղեցին Թեմա 20 Արցախի ճարտարապետական դպրոցը Թեմա 22` IX-XIV դդ. Աշխարհիկ
ճարտարապետությունը: Թեմա 22՝ Գավիթ-ժամատների ճարտարապետությունը Թեմա 23`
Շինարարական տեխնիկան IX-XIV դդ. Խաչվող կամարներով ծածկերի ստեղծումը: Թեմա 24՝
Դեկորատիվ հարդարանքը զարգացած միջնադարում: Թեմա 25՝ Հայաստանի ուշ միջնադարի
քաղաքաշինությունը և ճարտարապետությունը: Թեմա 26` Հայկական գաղթօջախների
ճարտարապետությունը Թեմա 27՝
Հայկական ճարտարապետության նվաճումները,
առանձնահատկությունները, ազդեցությունները և փոպազդեցությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայկական ճարտարապետության պատմություն, հ. 1-3, Ե., 1996-2004
2. Հարությունյան Վ.Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Ե., 1992
3. Աղասյան Ա., Հակոբյան Հ., Հասևաթյան Մ., Ղազարյան Վ., Հայ արվեստի
պատմությություն, Ե., 1992:
4. Հասրաթյան Մ., Հայկական վաղ քրիստոնեական ճարտարապետություն Մոսկվա 2001:
5. Токарский Н., Архитектура Армении IV-XIV вв Москва 1961
6. Tierry J-M, Donabedian P., Armenian Art. New-York 1991
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Ուրարտուի հնագիտություն
5 ECTS կրեդիտ
Շաբաթական 4 ժամ
Դաս․- 3 ժամ գործ․- 1 ժամ
6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Կայուն գիտելիքներ մատուցել Վանի թագավորության պատմության և մշակույթի
ուսումնասիրության մասին
 Ներկայացնել մշակութային ինովացիաները և տրանսֆորմացիաները ուսումնասիրվող
ժամանակաշրջանում, տեսակետների պարզաբանում
 Ներկայացնել հարցի աղբյուրագիտական հենքը և պատմագրությունը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ կողմնորոշվել մասնագիտական գրականության կարծիքների մեջ
2․ դասդասել և ժամնակագրել ուսումնասիրվող դարաշրջանի հուշարձանները
3․ ճանաչել ուրարտական նյութական մշակույթի գտածոները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ վիզուալ ճանաչել ուրարտական ժամանակաշրջանի հնագիտական համալիրները
5․ տարբերակել վան-տոսպյան և տեղական ուրարտական հավաքածուները
6․ տարբերակել ուրարտական հուշարձանները ըստ տիպերի
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․ դիտարկել ուրարտական մշակույթը մ.թ.ա. I հազ. Հայկական լեռնաշխարհի մշակութային
իրողությունների համատեքստում
8․ Ներկայացնել համեմատական վերլուծականով ուրարտական մշակույթը մերձավորարևելյան և
առաջավորասիական մշակույթների համատեքստում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի հիման վրա
կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ4 ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. իլյուստրատիվ նյութի ցուցադրություն
3. թանգարանային այցելություններ
4. աշխատանք փաստացի նյոթի հետ
5․ դաշտային աշխատանքներ
6․չափագրում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուրարտուի հնագիտության պատմագրությունը և աղբյուրագիտությունը:
2. Մշակութային իրավիճակը Հայկական լեռնաշխարհում մ.թ.ա. X-IX դդ.
3. Ուրարտուի քաղաքական պատմության ուրվագիծ
4. Ուրարտական հանգուցային հուշարձանները:
5. Ուրարտուի քաղաքաշինությունը. քաղաքների տիպաբանություն, հատակագծային
առանձնահատկություններ, ամրաշինություն, պալատական շինարարություն, հոգևոր
կառույցներ, ճարտարապետություն:
6. Ուրարտուի տնտեսությունը ըստ հնագիտական աղբյուրների. Ջրանցքաշինություն,
տնտեսական կառույցներ, գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում, պահպանում:
7. Արհեստագործական համալիրներ:
8. Ուրարտուի թաղման ծեսը
9. Ուրարտուի նյութական մշակույթը. Վան-տոսպյան և ուրարտական (էթիունյան) մշակույթ:
10. Սկյութները, կիմերները Ուրարտուում, փոխազդեցության հիմնախնդիրը:
697

11. Խեցեգործություն:
12. Մետաղագործություն:
13. Ուրարտուի մոնումենտալ արվեստը, որմնանկարչություն,
14. Ռազմավականացված հասարակություն:
15. Ուրարտական մշակույթի ժառանգականության հիմնահարցը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Հ., Բոբոխյան Ա., Ուրարտուի հնագիտություն, Ե., 2012
2. Ավետիսյան Հ., Ավետիսյան Պ., Արարատյան դաշտի մշակույթը մ.թ.ա. XI-IV դդ. Ե., 2006
3. Գրեկյան Ե., Բադալյան Մ., Տիրացյան Ն., Պետրոսյան Ա., Բիայնիլի-Ուրարտու,
աստվածներ, տաճարներ, պաշտամունք, Ե., 2018
4. Գրեկյան Ե., Բիայնիլի-Ուրարտու. Պետություն, հասարակություն, պ.գ.դ. ատեն.
Սեղմագիր, Ե., 2016
5. Խնկիկյան Օ., Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 2010
6. Հայկական ճարտարապետության պատմություն Ե., 1996
7. Հմայակյան Ս., Վանի թագավորության պետական կրոնը, Ե., 1991
8. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии, сер Археология СССР, М., 1985
9. Есаян С. А., Оруже и военное дело в древней Армении, Е., 1966.
10. Еасян С. А., Скульптура древней Армении, Е., 1980.
11. Есаян С. А., Погребова М. Н., Скифские памятники Закавказья, М., 1985
12. Мартиросян А. Город Тейшебаини, Е., 1961
13. Мартиросян А. Аргиштихинили Е., 1974
14. Мартиросян А. А. Армения в эпоху бронзы и раннго железа Е., 1964
15. Пиотровский Б. Ванское царство, М., 1959
16. Пиотровский Б. Искусство Урарту, Ленинград 1981
17. Avetisyan H. Aramus, Aleppo 2012
18. Archealogy of Armenia in Regional context, yerevan, 2021
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Վաղ հայկական և անտիկ հնագիտություն
4 ECTS կրեդիտ
Շաբաթական 4 ժամ
Դաս․- 3 ժամ գործ․- 1 ժամ
6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատականի
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի նյութական և
հոգևոր մշակույթի բնորոշ գծերի վերաբերյալ
 ներկայացնել մշակութային ձևափոխումները և նորամուծությունները
 տալ կայուն գիտելիքներ հին Հայաստանի աքեմենյան և անտիկ դարաշրջանների հնավայրերի
տիպաբանության, ճարտարապետության և ուղեկցող նյութի տեսականու վերաբերյալ:
Ծանոթացնել դրանց շերտագրության խնդիրներին, ներկայացնել տվյալ և հարակից
դարաշրջանների պատմության և մշակույթի պարբերացումը, դրանում առկա քննարկվող
վիճելի խնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․կողմնորոշվել Հին Հայաստանի հնագիտական պարբերացման, ժամանակագրության խնդիրների
վերաբերյալ
2․ կողմնորոշվել ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի պատմական իրավիճակում, դիտարկելով՝
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նյութական մշակույթի զարգացման հիմնական միտումները
3․ կողմնորոշվել մասնագիտական գրականության ընտրույթում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․ վիզուալ տարբերակել ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի մասայական նյութը
5․ վիզուալ տարբերակել ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի հուշարձանների տիպերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6․ կողմնորոշվել անտիկ Հայաստանի հնագիտության, պատմության և մշակույթի
առանձնահատկությունների, խնդիրների շրջանակներում
7․ կիրառել ստացված գիտելիքները ընդհանուր պատմական իրողությունների վերակազմության
համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի հիման վրա
կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ4 ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. իլյուստրատիվ նյութի ցուցադրություն
3. թանգարանային այցելություններ
4. աշխատանք փաստացի նյոթի հետ
5․դաշտային հետազոտություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դասընթացի աղբյուրագիտությունը և պատմագրությունը:
2. Ուրատուի գոյության վերջին փուլը, կայսրության կործանումը: Տեսակետներ Վանի
թագավորության կործանման ամանակաշրջանի մասին:
3. Ուրարտուի մշակույթը կայսրության կործանումից հետո:
4. Քաղաքական և տնտեսական վիճակը Ուրարտուի կործանումից հետո:
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5. Մշակութային տրանսֆորմացիաները և նորամուծությունները մ.թ.ա. VI դարում:
6. Իրանական ազդեցության հիմնախնդիրը:
7. Նյութական մշակույթի ավանդույթների հետագա զարգացումը մ.թ.ա. VI դարում,
ուրարտական խեցեգործության ազդեցությունը:
8. Մետաղագործության զարգացումը, զինագործություն:
9. Ոսկերչությունը:
10. Ճարտարապետությունը և քաղաքաշինությունը. Արմավիր, Էրեբունի, Օձաբերդ:
11. Թաղման ծեսը:
12. Անտիկ Հայաստանի մշակույթի պարբերացումը և ժամանակագրումը:
13. Անտիկ Հայաստանի բնակավայրերը. տեղագրությունը, ամրաշինությունը հատակագծային
առանձնահատկությունները:
14. Բնակելի համալիրների ճարտարապետությունը:
15. Արագածի արևմտյան լանջերի անտիկ ամրոցաշինությունը. Թալինի անտիկ ամրոցները:
16. ԾոփքԿոմմագենեի հնագիտական հուշարձանների ուսումնասիրությունը:
17. Հին Արտաշատի հնագիտական ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները:
18. Տաճարաշինություն. Գառնի, Հողմիկ, Արտաշատ:
19. Թաղման ծեսը:
20. Անտիկ Հայաստանի հնագիտությունը և Մովսես Խորենացին:
21. Անտիկ Հայաստանի գունազարդ խեցեղենը:
22. Մետաղագործությունը:
23. Անտիկ մշակույթի ժառանգականության խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Առաքելյան Բ.Ն., Ակնարկներ հին հայաստանի արվեստի պատմության, Երևան, 1976
2.
Առաքելյան Բ.Ն., Տիրացյան Գ.Ա., Խչատրյան Ժ.Դ., Հին Հայաստանի ապակին, Երևան, 1969
3.
Բիշիոնե Ռ., Հակոբյան Հ.Պ., Հմայակյան Ս., Պարմեջիանի Ն., Արտաշես արքայի նորահայտ
սահմանաքարը Սարուխանից:- Հին Հայաստանի պատմությանև մշակույթի հարցեր.
զեկուցումներ, Երևան, 2001, էջ 79-82
4.
Տիրացյան Գ.Ա., Արտաշես I-ի ևս մեկ նորագյուտ արամեական արձանագրություն:- ՊատմաԲանասիրական հանդես, 1977, 4, էջ 254-259
5.
Տիրացյան Գ.Ա., Արմավիրի պեղումները (Առաջին պեղումների 100-ամյակի առթիվ):Պատմա-Բանասիրական հանդես, 1980, 2, էջ 23-38
6.
Аракелян Б. Н. Гарни II E., 1955
7.
Аракелян Б.Н. Арташат I. Ереван, 1983.
8.
Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии, сер Археология СССР, М., 1985
9.
Мнацаканян А., Тирацян Г.. Новые данные о материальной культуре древней Армении.Известия АН АрмССР, 1961, 8, с.69-83
10.
Кругликова И. Античная археология, М., 1984
11.
Тирацян Г.А., Новые археологические материалы послеурартского времени на территории
Западной Армении (Турция) и их место в истории древнеармянской культуры. В сборн.: Древний
Восток, 2, Ереван, 1976, с.134-157
12.
Тирацян Г.А. Культура древней Армении. Ереван, 1988.
13.
Тревер К.В. Очерки по истории культуры древней Армении. М-Л., 1953

1104/Բ41
Շաբաթական 4 ժամ
6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

Միջնադարյան հնագիտություն
Դաս․- 3 ժամ գործ․- 1 ժամ
Եզրափակիչ գնահատումով
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4 ECTS կրեդիտ





պատկերացում տալ միջնադարի հնագիտության բնորոշ գծերի մասին,
ներկայացնել ժամանակաշրջանի հանգուցային հուշարձանները,
կայուն գիտելիքներ տալ ժամանակաշրջանի պարբերացման և ժամանակագրման
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում,
ճանաչել միջնադարյան ժամանակաշրջանի հիմնական հուշարձանները,
դասակարգել միջնադարյան հնագիտական նյութը՝ ըստ ժամանակագրության, ըստ
նյութի տեսակի, ըստ կիրառության:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




մասնակցել միջնադարյան հուշարձանների հետազոտություններին,
վիզուալ ճանաչել Հայաստանի միջնադարյան նյութը,
կողմնորոշվել քարտեզներում և հատակագծերում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


դիտարկել Հայաստանի միջնադարյան մշակույթը տարածաշրջանային մշակույթների
համատեքստում,
 դիտարկել հնագիտական սկզբնաղբյուրները պատմական զարգացումների
համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարան, արխիվ, ինտերնետ
ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում:
Գ2 Կիրառելով պատմական հնագիտության մեթոդները՝ կատարել հետազոտական
աշխատանք:
Գ3 Հանրայնացնել ձեռք բերված գիտելիքները:
Գ4 Հայաստանի միջնադարյան նյութական մշակույթը դիտարկել տարածաշրջանային
փոխառնչությունների համատեքստում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. իլյուստրատիվ նյութի ցուցադրություն,
3. թանգարանային այցելություններ,
4. աշխատանք փաստացի նյութի հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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14. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1 Միջնադարյան հնագիտության աղբյուրագիտությունը:
Թեմա 2 Հայաստանի միջնադարյան հնագիտության ուսումնասիրման պատմությունը 19-րդ դ.
կես - 21-րդ դ. սկիզբ:
Թեմա 3 Միջնադարի պարբերացումը, ժամանակագրումը և փուլաբաժանման մեթոդական
սկզբունքները:
Թեմա 4 Միջնադարյան հուշարձանների բնորոշումն/սահմանումն ըստ կատեգորիաների.
4ա. Քաղաք, բերդավան, ավան, գյուղ,
4բ. Ամրաշինական համակարգը: Ամրոցներն՝ ըստ տեսակների (բերդ, դղյակ,
ամրություն, դիտակետ),
4գ. Միջնադարյան ենթակառուցվածքային համակարգը (ճանապարհ, կամուրջ,
քարավանատուն),
4դ. Քաղաքացիական և արտադրական կառույցները (պալատ, բաղնիք, խանութ,
ջրաղաց, հնձան, ձիթհան, բրուտի արհեստանոց),
4ե. Պաշտամունքային հուշարձանները (եկեղեցի, տաճար, վանական համալիր),
Թեմա 5 Միջնադարյան գերեզմանական կառույցներն ու կոթողները (դամբարան, քառակող
կոթող, հուշասյուն, խաչքար, տապանաքար):
Թեմա 6 Արհեստագործությունը միջնադարյան Հայաստանում:
6ա. Խեցեգործություն. դասակարգումն ըստ կիրառության, ըստ տեխնոլոգիայի,
6բ. Մետաղամշակություն. դասակարգումն ըստ կիրառության, ըստ մետաղի տեսակի,
6գ. Ապակեգործություն,
6դ. Քարե և ոսկրե կենցաղային ու արհեստագործական առարկաներ:
Թեմա 7 Հայաստանը միջնադարյան «Մետաքսի ճանապարհների» համակարգում.
7ա. Առևտուր. Ներմուծման ու արտահանման ուղղությունները և
ապրանքատեսականին,
7բ. Դրամաշրջանառություն:
Թեմա 8 Վաղմիջնադարյան մշակույթը մարզպանական Հայաստանում
8ա. Ճարտարապետությունը և շինարվեստը՝ ըստ հնագիտական համալիրների.
[Զաքարի բերդ, Դվին, Արուճ, Թալին, Աղձք, Երերույք],
8բ. Նյութական մշակույթը:
Թեմա 9 Քաղաքային մշակույթի ձևավորումը 9-11-րդ դդ., ըստ Դվինի, Անիի և Տիգրանակերտի
նյութի:
Թեմա 10 Նյութական մշակույթի զարգացումը 12-14-րդ դդ.
10ա. Քաղաքների (Դվին և Անի), քաղաքատիպ ավանների (Գառնի, Եղեգիս), գյուղական
բնակավայրերի (Արփա, Ոստինք, Ամբրոյի) պեղումները և դրանց արդյունքները,
10բ. Ամրոցների, դղյակների պեղումները և դրանց արդյունքները (Անբերդ, Բջնի, Լոռե,
Տավուշ, Դաշտադեմ, Վարդենուտ),
10գ. Վանական համալիրների պեղումները և դրանց արդյունքները (Ցաղաց քար,
Թեղենյաց վանք, Ուշի, Թանահատ-Գլաձոր),
Թեմա 11 Ուշմիջնադարյան մշակույթի պատկերը.
11ա. Ուշմիջնադարյան վանական համալիրներն ու անապատները՝ որպես
մշակութապահպանման օջախներ,
11բ. Սպիտակավորի Ս. Աստվածածնի, Շատիվանքի, Գնդեվանքի, Մեղրիի
Անապաստանաց վանքի պեղումներն ու դրանց արդյունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբրահամյան Վ., Միջնադարյան Հայաստանի զենքի տեսակները, Եր., 1950:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Ալեքսանյան Տ., Բադալյան Հ., Տավուշ ամրոցի նախընթաց և ներկա
հետազոտությունները, Հայագիտության հարցեր (ԵՊՀ), 2021, N 2, էջ 113-127:
Ազարյան Լ., Վաղմիջնադարյան հայկական քանդակը, Եր., 1975:
Առաքելյան Բ., Հայկական պատկերաքանդակը IV-VII դդ., Եր., 1949:
Առաքելյան Բ., Քաղաքներն ու արհեստները Հայաստանում IX-XIII դդ. հ. 1-2 Եր.,
1958, 1964:
Առաքելյան Բ., Կարախանյան Գ., Գառնի III, Եր., 1962:
Ասատրյան Ե., Թալինի շրջանի հուշարձանները, Եր., 2004:
Բաբայան
Ֆ.
Միջնադարյան
Հայաստանի
գեղարվեստական
խեցեղենի
զարդարվեստը, Եր., 1981:
Բաբայան Ֆ., Ուշիի Սուրբ Սարգիս վանքը, Եր., 2005:
Բաբայան Ֆ., Ուշիի Ս. Սարգիս վանքից հայտնաբերված հախճապակին, ՀՀՄ XII,
Երևան, 2002, էջ 103-106:
Բաբաջանյան Ա., Միրիջանյան Դ., Թեղենյաց վանքի խեցեղենը // ՊԲՀ, 2013, N 1, էջ
134-150:
Բաբաջանյան Ա., Ֆրանկլին Ք., Միջնադարյան մշակութային լանդշաֆտը Վայոց
ձորում Մետաքսի ճանապարհի համակարգում // ՀԱԻ Աշխատություններ, 2019, N 3,
125-136, 238-240.
Բաբաջանյան Ա., Ֆրանկլին Ք., Միջնադարյան Արփան՝ քարավանային
ճանապարհների խաչմերուկին // Վայոց ձոր: պատմամշակութային ժառանգության
դրվագներ, հավաքական մենագրություն (խմբ. Տ. Դալալյան), Երևան, 2021, 231-249:
Բեգլարյան Հ., Երկրագործական մթերքների վերամշակումը միջնադարյան
Հայաստանում, Եր., 2014:
Եսայան Հ., Սաղումյան Ս., Շահնազարյան Ա. 1991, Տավուշ ամրոցի պեղումները,
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 2, էջ 132-141:
Ժամկոչյան Ա., Միջնադարյան Հայաստանի հախճապակին IX-XIV դդ. Եր., 1981:
Ժամկոչյան Ա., Մեշինյան Ա. 1996, Չինական ճենապակու նմուշներ Գնդեվանքից,
Պատմաբանասիրական հանդես, N 1-2, էջ 382-385:
Հակոբյան Ն. Միջնադարյան Հայաստանի գեղարվեստական մետաղը, Եր., 1981:
Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմությունը (խմբ. Ռ. Վարդանյան), Եր., ՀՀ
կենտրոնական բանկի հրատ, 2018:
Հարությունյան Ս.,Անբերդ, Եր., 1978:
Հարությունյան Վ., Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Եր.,1992:
Հարությունյան Վ., Միջնադարյան Հայաստանի քարավանատներն ու կամուրջները,
Եր., 1960:
Ղարիբյան
Ի.,
Գլաձոր.
Տեղադրությունը,
պեղումները,
վիմագիր
արձանագրությունները, Եր., 1983:
Ղարիբյան Ի., Լոռե բերդաքաղաքը և նրա պեղումները, Երևան, 2009:
Ղարիբյան Ի., Բջնի միջնադարյան ամրոցի պեղումները, // Հայագիտության արդի
վիճակը և զարգացման հեռանկարները, Եր., 2003, էջ 228-236:
Ղաֆադարյան Կ., Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, հ. 1-2 Եր., 1952, 1982:
Ղաֆադարյան Կ., Քալանթարյան Ա., Դվին II, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները
(1973-1980 թթ.), Եր., 2002:
Մաթևոսյան Կ, Արուճ, Եր., 1987:
Մելքոնյան Հ. 2001, Ցաղաց Քար վանքի պեղումները և նորայայտ
արձանագրութիւնները // «Նորավանք» հայագիտական տարեգիրք, Բ. հրատ.,
Մոնրեալ-Երևան, էջ 84-98:
Մելքոնյան Հ., Հակոբյան Ն., Եղեգիսի 2001 թ. պեղումները // ՀՀՄ XII, Երևան, 2002, էջ
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97-102:
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«Էջմիածին», Ը, էջ 144-166:
Մեշինյան Ա., Գնդեվանքի եկեղեցական հավաքածուն, ,,Թանգարան’’ գիտատեսական և մեթոդական հանդես, Եր., 2009, N 1, էջ 105-112:
Միրիջանյան Դ., Հայաստանի վաղմիջնադարյան գերեզմանային կառույցների
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1104/Բ42
ՀԲ Հայոց սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթը
շաբաթական 5 ժամ
դաս.-3 ժամ, գործ.-2 ժամ
6-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակներն են՝




5 ECTS կրեդիտ

ներկայացնել ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը, հայոց ավանդական և
ժամանակակից ընտանետիպերը, ներընտանեկան վարվելակարգը, մանկածնության, խնամքի և
դաստիարակության, հուղարկավորման և նախնիների հիշատակման սովորույթներն ու ծեսերը,
հայոց ազգ-արենակցական համակարգը, գյուղական և քաղաքային համայնքները, դրացիական
հարաբերությունները:
հումանիտար մշակույթի ոլորտներից` ժողովրդական հավատալիքների համակարգը, հայ
ժողովրդական բանահյուսությունը, ժողովրդական ավանդական տոները, դրանց ժամանակակից
դրսևորումներն ու բնութագրությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կծանոթանա սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթների կառուցվածքաբանությանը, նրանց
տեղին ու դերին մշակույթների համակարգում, հայ ազգագրական գիտության մեջ դրա
ուսումնասիրվածության աստիճանին:
2. կկարողանա բացահայտել հայոց ընտանետիպերը` գերդաստանական, փոքր և ժամանակակից
ընտանիքների դրսևորումների
ձևերը,
ներընտանեկան հարաբերությունների համակարգը,
վարվելակարգը:
3. կկարողանա լուսաբանել և դասակարգել ընտանեկան ծեսերը` ա/ ամուսնահարսանեկան
ավանդական և ժամանակակից սովորույթները ու ծեսերը, հավատալիքները, բ/ մանկածնության,
մանկան խնամքի և դաստիարակության ավանդական և ժամանակակից սովորույթները ու ծեսերը, գ/
հուղարկավորման և նախնիների հիշատակման սովորույթների ու ծեսերի դրսևորումները, համադրել
հին ու նոր երևույթները:
4. ունակ կլինի մեկնաբանել սոցիալական հնավանդ կազմակերպությունների ձևերը, հայոց ազգարենակցական համակարգը, գյուղական համայնքը, դրացիական հարաբերությունները, դրանց դերերը,
գոյատևման դրդապատճառները և ժամանակակից դրսևորումների բնութագրությունը:
5. կծանոթանա հայոց հնագույն հավատալիքային համակարգին, հեթանոսական դիցարանի
աստվածությունների
պաշտամունքի
տարրերի
բնութագրությանը
և
կհանգի
գիտական
հետևությունների:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
այսօր,
անկախությամբ
ու
հասարակական-քաղաքական
զարգացումներով
պայմանավորված, կարևոր են ոչ միայն պատմամշակույթային ժառանգության սոսկ
ներկայացումը, այլև ներկայացման ձևերն ու եղանակները փոփոխվող աշխարհի
պահանջներին, գիտական հետազոտությունների նոր մեթոդներին ու սկզբունքներին
համաձայնեցնելը:
2. հիմնախնդիրը ուշագրավ է նաև կիրառական գործունեության տեսակետից, քանզի այն
ենթադրում է նաև ժամանակի հասարակական-ընտանեկան կյանքին համահունչ
համակարգային վերափոխումներ, նոր պայմաններին ինտեգրվելու հնարավորություններ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել հայոց մշակույթի հիմնական համալիրների ու
ենթահամալիրների հնագիտական և ազգաբանական պատմությունը, դրանց զարգացման ու
փոխակերպումների ընթացքը ավելի լայն` քաղաքակրթական համատեքստում:
Բ2. քննարկել և վերլուծել հայոց մշակութային ժառանգությունը ավելի լայն`
706

քաղաքակրթական համատեքստում:
Բ5. ազատորեն կողմնորոշվել արխիվներում,
թանգարաններում ու պահոցներում, այլ
գիտակրթական հաստատություններում՝ աշխատել արխիվային փաստաթղթերի, դաշտային
ազգագրական և հնագիտական տարատեսակ նյութերի հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն և քննարկում,
2.Դասախոսությունների ունկնդրում, քննարկումներին մասնակցություն,
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և մշակում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Հայոց ընտանեկան-հասարակական կենցաղի /սոցիոնորմատիվ մշակույթի/
ուսումնասիրության արդիականությունը, ուսումնասիրվածության աստիճանը: Թեմա 2` Հայոց
ավանդական և ժամանակակից ընտանետիպերը: Ներընտանեկան հարաբերություններն ու
վարվելակարգը: Թեմա 3` Ամուսնահարսանեկան արարողությունների համակարգը Հայաստանում
անցյալում և ներկայումս: Թեմա 4` Մանկածնության, մանկան խնամքի և դաստիարակության արարողակարգը, ավանդական և ժամանակակից սովորույթներն ու ծեսերը: Թեմա 5` Մահվան,
հուղարկավորության և հիշատակի հետ կապված սովորույթներն ու ծեսերը: Թեմա 6` Հայոց
հասարակական կենցաղը, համայնքը, կազմն ու կառուցվածքը, կառավարման պետական, վարչական,
սովորութա-իրավական սկզբունքները, գործառույթները, դրացիական հարաբերությունները: Թեմա 7`
Հայոց ազգ-արենակցական համակարգը, տնտեսական, տարածքային գաղափարական ընդհանրության
տարրերը: Թեմա 8` Հավատալիքային համակարգը հնագույն Հայաստանում: Աշխարհի ու շրջապատի
մասին ունեցած մարդու նախնական պատկերացումները: Մթնոլորտային երևույթների, բնության
տարրերի հետ կապված հավատալիքներ: Թեմա 9` Հայոց հեթանոսական դիցարանը: Թեմա 10` Տոներ:
Օրացուցային տոներ. Ամանոր, Սուրբ Ծնունդ, Տյառընդառաջ, Բարեկենդան, Ծաղկազարդ, Զատիկ, Համբարձում, Վարդավառ, Վերափոխումն Աստվածածնի, Խաղողօրհնեք, Սուրբ Խաչ և այլն: Պետական
տոներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
¶³µñÇ»ÉÛ³Ý Ø., Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ (³½·³µ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ), ºñ¨³Ý, 2005:
2.
Հարությունյան Ս.
Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու
դիցարանը, Երևան, 2001:
3.
Խառատյան-Առաքելյան Հ., Հայ ժողովրդական տոները, Երևան, 2005:
4.
Խառատյան Հ., Տոնը և տոնահանդեսի մշակույթը Հայաստանում, Երևան, 2010:
5.
Մկրտչյան Ս., Հայոց տոնածիսական մշակույթը, Երևան, 2016:
6.
7.

Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý è., ²ÕÓÝÇù³Ñ³Û»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÁ ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ÍÇë³Ï³ñ·Á, ºñ¨³Ý, 2004:
Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý è.²., ²ÕÓÝÇù³Ñ³Û»ñÇ ³ÙáõëÝ³Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý ëáíáñáõÛÃÝ»ñÝ áõ Í»ë»ñÁ,
(ä³ïÙ³³½·³·ñ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ), ºñ¨³Ý, 2007:

8.

Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý è.²., Ð³Ûáó ëáóÇáÝáñÙ³ïÇí Ùß³ÏáõÛÃÁ (àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ), Ù³ë 1, ºñ¨³Ý,
2009:
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý è., Ð³Ûáó ³½·³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (å³ïÙ³³½·³·ñ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ),
ºñ¨³Ý, 2012:
Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý è., ²ÕÓÝÇù³Ñ³Û»ñÇ Ù³ÝÏ³Ý ÍÝÝ¹Ç ¨ ËÝ³ÙùÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý ëáíáñáõÛÃÝ»ñÝ áõ
Í»ë»ñÁ (å³ïÙ³³½·³·ñ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ), ºñ¨³Ý, 2011:
Þ³·áÛ³Ý ¶., §ÚáÃ ûñ, ÛáÃ ·Çß»ñ¦. Ñ³Ûáó Ñ³ñë³ÝÇùÇ Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñ, ÐÐ §¶ÇïáõÃÛáõÝ¦
Ññ³ï., ºñ¨³Ý, 2011:
Тер-Саркисянц А.Е., Армяне. История и этнокультурные традиции, М., 1998, ¿ç 130154:
Армяне. Серия “Народы и культуры”, М., 2012.
Мкртчян А.А., Общественный быт армян Нагорного Карабаха (вторая половина XIX –
начало XX вв.), Ер., 2010.
Харатян З.В., Культовые мотивы семейных обычаев и обрядов у армян, Ð²´, 17, ºñ¨³Ý,
1989, ¿ç 21-30:

1104/Բ43
Շաբաթական՝ 4 ժամ

Ասիայի ժողովուրդների ազգագրություն
դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց ընթացիկ գնահատման

5 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակներն են`
 Դիտարկել և վերլուծել Ասիայի ժողովուրդների, ինչպես նաև առանձին տարածաշրջանների
պատմական ու ժամանակակից հիմնախնդիրները:


Դիտարկել Ասիայի էթնիկ հանրությունների ազգագրական բնութագիրը ըստ հիմնական
հիմնական պատմազգագրական /պատմամշակութային/ արեալների` Հարավային Ասիա,
Հարավ Արևելյան և Արևելյան Ասիա, Կենտրոնական և Միջին Ասիա, Հարավ-Արևմտյան
Ասիա: Ներկայացնել արեալների առանձնացման սկզբունքներն ու տարբերությունները
տարբեր գիտական դպրոցներում։



հասկանալ առաձին պատմազգագրական պրովինցիաների մշակութային և հասարակական
զարգացման պատմական և
արդի միտումները, յուրահատկությունները և դրանք
պայմանավորող գործոնները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


վերլուծել Ասիական տարածաշրջանի առանձին պատմազգագրական արեալները,



քննարկել և ազգագրորեն վերլուծել պատմական և արդի զարգացումների, լեզվական,



մարդաբանական, ժողովրդագրական և այլ բնութագրիչները,
Ասիայի հիմնական էթնիկ հանրությունների ազգաբանական բնութագիրն ու մշակույթի
առանձին համալիրները դիտարկել և վերլուծել մշակույթի քառամաս մոդելի սահմաններում
/արտադրական, կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթ/։

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել Ասիական առանձին արեալների, ինչպես նաև առանձին էթնիկ հանրությունների
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մշակույթը ազգաբանության տեսանկյունից ու ազգաբանական մեթոդաբանության դիրքերից,


տիպաբանել Ասիական մշակութային միջավայրը` որպես ընդհանրություն և որպես
տարածաշրջանային առանձնահատկություններ ունեցող համակարգ:

Գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


վերլուծել ասիական առանձին արեալների մշակույթներն ու դրանք դիտարկել ավելի
լայն`քաղաքակրթական համատեքստում,



վերլուծել

ու

տիպաբանել

ասիական

առանձին

տարածաշրջանների

ու

էթնիկ

հանրությունների զարգացման արդի միտումներհ ու դրանց ազգաբանական առումները,
մշակույթի հիմնական համալիրներն ու ենթահամալիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. թվարկել և վերլուծել հնագիտական և ազգաբանական հետազոտությունների մեթոդները,
տեխնիկաները,
հնագիտական
և
ազգաբանական
դաշտային
հետազոտությունների
նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման, արդյունքների ամփոփման և վերլուծության
հիմնական սկզբունքները:
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության հիմնախնդիրները, ինչպես
նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության պատմության և տեսության խնդիրները

Բ3. կազմել և իրագործել ազգագրական, մարդաբանական, ժողովրդագրական հիմնախնդիրների
ու զարգացումների վերաբերյալ ծրագրեր, վերահսկել դրանց կատարման ընթացքը, ապահովել
արդյունքների հանրայանացումը:
Բ4. պատրաստել և ներկայացնել հնագիտական և ազգագրական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ցուցադրական նյութի, ազգագրական ֆիլմերի դիտում,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ, խմբային աշխատանք, ինքնուրույն ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13․Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ասիայի աշխարհագրական, էթնոլեզվական, մարդաբանական ու պատմազգագրական բնութագիրը:
Ասիայի հիմնական պատմազգագրական պրովինցիաներն ու մարզերը: Հարավային Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Արևելյան Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Հարավ-արևելյան
Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Հարավ-արևմտյան Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը:
Կրոնը Ասիայի ժողովուրդների մշակույթի համակարգում:
14․ Հիմնական գրականության ցանկ
1. Этнология (уч. пособие под ред. Е. В. Миськовой, В. В. Пименова и др.), М., 2005.
2. Кребер А., Избранное: природа культуры, М., 2004.
3. Народы и религии мира: энциклопедия, М., 2000.
4. Хазанов А. М., Кочевники и внешний мир, Алматы, 2002.
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5. Религиозные традиции мира, т.т. 1, 2, М., 1996.
6. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր ու հոդվածներ էլեկտրոնային կրիչով
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Վիշապ քարակոթողների հնագիտություն

շաբաթական 3 ժամ

դաս.-2 ժամ, գործ.-1 ժամ

7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել Հայկական լեռնաշխարհի մոնումենտալ արվեստի
սկզբնավորման հետ:
 կենտրոնանալով հիմնականում վիշապաքարերի վրա՝ ուսանողներին փոխանցել
տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ մոնումենտալ արվեստի հոգևոր և
կիրառական նշանակության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
105. պատկերացում կազմել վիշապ քարակոթողների ուսումնասիրության պատմության

վերաբերյալ:
106. մասնագիտական իմացություն ձեռք բերել մոնումենտալ մտածելակերպի
առանձնահատկությունների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
107. տիրապետել համապատասխան դաշտային հետազոտության մեթոդներին:
108. հմտանալ կիրառական հնագիտության մեթոդների մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան
109. մոնումենտալ մտախելակերպի պատմությունը Հայկական լեռնաշխարհում դիտարկել

հարակից երկրների համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ2 մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել մասնագիտական
բանավոր և գրավոր հաղորդումներ և հոդվածներ
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ
ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի
հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ4 ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. իլյուստրատիվ նյութի ուսումնասիրություն և լաբորատոր աշխատանքներ
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3. դաշտային այցելություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1 Ներածություն. սահմանումներ, մեթոդաբանություն: Թեմա 2 Վիշապ քարակոթողների
ուսումնասիրության պատմությունը. Նիկողայոս Մառից մինչև վերջին շրջանի
հետազոտությունները: Թեմա 3 Վիշապ քարակոթողների տարածույթը: Թեմա 4 Թվագրության
խնդիրը: Թեմա 5 Հայտնության ձևերը: Թեմա 6 Հնագիտական համատեստը: Թեմա 7
Պատկերագրությունը և իմաստաբանությունը: Թեմա 8 Տոնածիսական և պաշտամունքային
ենթատեքստը: Թեմա 9 Վիշապ կոթողները հասարակական զարգացումների համատեքստում:
Թեմա 11 Վիշապ կոթողների տրանսֆորմացիան հետագա շրջաններում: Թեմա 12 Վիշապ
կոթողների ռեգիոնալ և միջռեգիոնալ նշանակությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Ատրպետ, Ճորոխի ավազանը, Վիենա 1929:
2. Պետրոսյան Ա., Բոբոխյան Ա. (խմբ.), Վիշապ քարակոթողները, Երևան 2015:
3. Քալանթար Ա., Արագածը պատմության մեջ, Երևան 1933:
4. Капанцян Г., О каменных стелах на горах Армении, Ереван 1952.
5. Марр Н.Я., Смирнов Я.И., Вишапы, Ленинград 1931.
6. Пиотровский Б.Б., Вишапы: Каменные статуи в горах Армении, Ленинград 1939.
7. Gilibert A., Bobokhyan A., Hnila P. 2012, Dragon stones in context: The discovery of high-altitude
burial grounds with sculpted stelae in the Armenian mountains, Mitteilungen der Deutschen Orient
Gesellschaft 144, 93-132:
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Էթնիկ հակամարտությունների և պատերազմի մարդաբանություն

շաբաթական 3 ժամ
7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակներն են`
Առաջարկել
ընդհանուր
ժառանգության

մասին՝

3 ECTS կրեդիտ

դաս.-2 ժամ, գործ.- 1 ժամ
Առանց եզրափակիչ գնահատման
գիտելիք

ներառյալ

ռազմի

պատերազմին

վերաբերող

պատմությունը,

որպես

հասարակագիտական

XIX-XX

դդ.

ձևավորված

պատմագիտական օժանդակ բնագավառ: Նկատի ունենալով ազգագրության և հնագիտության հատուկ
ներդրումը պատերազմների ու զենքի ուսումնասիրության ոլորտում, ուսանողներին առաջարկվում է
պատմության այս ճյուղերին առնչվող պատմագիտական, սոցիոլոգիական, հոգեբանական գիտելիք:
Պատերազմը, որպես մարդկության պատմության ժամանակավոր երևույթ, նկարագրվում է էվոլյուցիոն
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տեսության լույսի ներքո՝ բազմաթիվ դրսևորումներով և փոփոխություններով, որոնցից արդիական է
համարվում “էթնիկ կոնֆլիկտ” անունով հայտնի տեսակը՝ կրկին XIX-XX դդ. դրսևորումներով:
Դասընթացն առավելագույնս լրացվում է հայոց պատմության, այդ թվում՝ Հայկական հարցի,
ցեղասպանության, Արցախի խնդրին վերաբերող փաստերով և ընդհանրացումներով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Գիտակցել պատերազմի և զանգվածային բռնության դերն ու նշանակությունը մարդկության
առանձին խմբերի և համամարդկային զարգացումներում, պատճառահետևանքային կապերը
պատերազմի և քաղաքակրթության զարգացման միջև:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծանոթ լինել պատերազմը և էթնիկ կոնֆլիկտն ուսումնասիրող տարբեր գիտությունների
(կենսաբանություն, սոցիոլոգիա, հոգեբանություն, ազգագրություն, հնագիտություն, ռազմի
պատմություն, և այլն) մշակած մեթոդաբանությանը և հիմնական ներդրումներին, ներառյալ դրանց միջև
բանավեճ հարուցած խնդիրները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Նկատի ունենալով պատերազմի, առանձին ճակատամարտերի, զորավարների հաճախակի
հիշատակումները միջնակարգ դպրոցի պատմության դասագրքերում, դրանց վերաբերյալ հավելյալ
գիտելիքը կարող է հաղորդվել աշակերտներին՝ խորացնելով պատմության մասին գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.
նկարագրել
ազգաբանության/մարդաբանության
և
հնագիտության
տեսության,
մեթոդաբանության և պատմության հիմնահարցերը, այս գիտակարգերի արդի հետազոտությունների
ուղղությունները, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերն ու
փոխհարաբերությունները ազգաբանության և հնագիտության դիտանկյունից:
Բ1. ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական գիտության
տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու վերլուծություն
հայկական ու տարածաշրջանային նյութի ներգրավմամբ:
Բ4.պատրաստել և ներկայացնել հնագիտական և ազգագրական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները:
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ):
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Հիմնական աշխատանքի եղանակն է դասախոսությունը՝ տալ ընդհանուր պատկերացում թև
առարկայի, թե դրա ուսումնասիրության գործում անցյալ հարյուրամյակներում հայտնի դարձած
դժվարությունների մասին: Այսինքն՝ պատերազմի մարդաբանությունը ներկայացնում է որպես էական
արդյունքների հասած, հնագիտության և ազգագրության ոլորտներում հեռանկարներ ունեցող
շարունակվող հետաքրքրաշարժ գիտակարգ: Խրախուսվում է հետաքրքրությունը առարկայի կազմից
առանձին երևույթների նկատմամբ, գիտական բանավեճը դասընթացը վարողի և դասընկերների միջև:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատերազմի ծագման պատմափիլիսոփայական տեսությունները
2. Պատերազմի ծագման և պատճառների հիմնական գիտական տեսությունները
3. Պատերազմի և բռնության տարբերությունները
4. Պատերազմն ուսումնասիրող գիտակարգերը, ազգագրության և հնագիտության ներդրումը
5. Պատերազմը (ոչ թե բռնությունը) նախնադարում և վաղ պետական հասարակություններում
6. Պատերազմը ստրկատիրական և ֆեոդալական հասարակություններում՝ մինչև հրազենի գյուտը
7. Պատերազմը Վերածննդից մինչև Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխություն
8. Արդյունաբերական հեղաշրջումը և առաջին տոտալ պատերազմները
9. Քսաներորդ
փլուզումը

դարի

համաշխարհային

պատերազմները,

գաղութային

կայսրությունների

10. Ազգային հարց (Հայկական հարցի օրինակով)
11. Էթնիկական կոնֆլիկտ – հասկացության կապը ուշ և հետգաղութային համաշխարհային
քաղաքականության հետ
12. Ազգայնականության տեսությունը որպես քաղաքական և մշակութային տեսություն
13. Քաղաքակրթություն և “քաղաքակրթությունների բախում” հասկացությունը
14. Միջազգային մարմինների խաղաղարարական գործունեություն՝ ընդհանուր բնութագիր
15. Հետխորհրդային ազգամիջյան բախումներ և դրանց լուծման ծրագրեր
16. Ապագայի պատերազմներն ու դրանց նախապատրաստումը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Azar Gat, War in Human Civilization, Oxford University Press 2008
2. Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict. University of California Press 1985.
3. Ганс Дельбрюк, История военного искусства в рамках политической истории.

1104/Բ46
Տնտեսական մարդաբանություն
շաբաթական 3 ժամ
դաս.-2 ժամ, գործ.-1 ժամ
7-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակներն են`



փոխանցել գիտելիքներ տնտեսական
առանձին գիտակարգի
կայացման
տեսությունների ու մոտեցումների,
հասկացությունների, հետազոտական
վերաբերյալ:

3 ECTS կրեդիտ

մարդաբանության` որպես մարդաբանության
և զարգացման հիմնական փուլերի,
արդի
տնտեսական մարդաբանության հիմնական
ուղղությունների ու առարկայական դաշտի
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ներկայացնել տնտեսության զարգացման ու փոխակերպումների հիմնական փուլերը
էթնիկ և մշակութային առանձնահատկությունների հաշվառմամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կունենա տնտեսական մարդաբանության մասին տեսական ամբողջական պատկերացումներ,
2. կընկալի տնտեսության՝ որպես ամբողջական համակարգի, տնտեսահարաբերությունների ու
դրանց փոխակերպումների ինչպես ազգաբանական, այնպես էլ մարդաբանական
տեսանկյունները,
կհասկանա
այս
երկու
տեսանկյունների
ընդհանրությունները,
տարբերությունները, դրական ու թերի կողմերը,
3. կտիրապետի տնտեսական հարաբերությունները մարդաբանական տեսանկյունից վերլուծելու
ունակություններին և հիմնական մեթոդաբանական գործիքներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կտիրապետի տնտեսությունը, տնտեսական հարաբերությունները մարդաբանական
տեսանկյունից վերլուծելու ունակությունների և հիմնական մեթոդաբանական գործիքներին,
կունենա տնտեսական համակարգերը մարդաբանական տեսանկյունից տիպաբանելու
ունակություններ,

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

կտիրապետի հասարակության ֆունկցիոնալ հատկանիշների
բանական առանձնահատկություններին վերաբերող գիտելիքների:

մարդա-

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.
նկարագրել
ազգաբանության/մարդաբանության
և
հնագիտության
տեսության,
մեթոդաբանության և պատմության հիմնահարցերը, այս գիտակարգերի արդի հետազոտությունների
ուղղությունները, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերն ու
փոխհարաբերությունները ազգաբանության և հնագիտության դիտանկյունից:
Բ1. ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական գիտության
տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու վերլուծություն
հայկական ու տարածաշրջանային նյութի ներգրավմամբ:
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ):
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Հոդվածների և հեղինակների աշխատությունների ընթերցանության հանձնարարում և քննարկում
3. Սեմինարներ և Powerpoint ներկայացումներ
4. Գրավոր աշխատանքների հանձնարարում և ներկայացում Powerpoint-ի միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տնտեսական մարդաբանության կայացման ընթացքը, հիմնական հասկացությունները:
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Թեմա 2. Տնտեսական մարդաբանության հիմնական ուղղությունները. Տնտեսություն և էթնիկություն
հասկացությունների
շուրջ:
Թեմա
3.
Տնտեսական
հարաբերությունները
ավանդական
հասարակություններում. Անհատ, խումբ-տնտեսության կազմակերպում: Թեմա 4. Տնտեսական
հարաբերությունները ավատատաիրության շրջանում. Էթնիկությունն ու անհատը տնտեսական
հարաբերություններում: Թեմա 5. Հեղափոխական փոխակերպումները կապիտալիզմի շրջանում:
Բազմադեմ տնտեսական աշխարհը Թեմա 6. Բազմադեմ տնտեսությունն արդի փուլում. ընդունել թե
հակադրվել ֆենոմենի մարդաբանական ընկալումները:
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Садохин А.П., Этнология, М., 2002.
2.
3.
4.
5.
6.

Добреньков В. И., Кравченко А. И., Социальная антропология, М., 2005.
Бурдье П., Экономическая антропология: курс лекций в Коллеж де Франс (1992-93), М., 2019.
Шрадер Х., Экономическая антропология, СПб, 1999.
Dalton J., Economic Anthropology and development: Essays on tribал and peasant economy, N. Y., 1971.
Gudeman St., The Anthropology of Economy: Community, Market and Culture, Blackwill publishers,
2001.
7. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր, դասագրքեր ու հոդվածներ էլեկտրոնային կրիչով:
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Հնագիտական դաշտային հետազոտությունների մեթոդներ

Շաբաթական 3 ժամ
7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3ECTS
կրեդիտ

Դաս․- 2 ժամ գործ.- 1 ժամ
Առանց ընթացիկ գնահատման



Տալ կայուն գիտելիքներ հնագիտական նյութի փաստագրման և ուսումնասիրության
տեսական հիմունքների և գործնական-կիրառական փուլերի մասին
 Ներկայացնել հնագիտական նյութի մշակման ժամանակակից մեթոդները
 Տալ կայուն գիտելիքներ նյութի հասակագրման ժամանակակից մեթոդների մասին
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
110. ներկայացնել հնագիտական նյութի փաստագրման և պատմական վերակազմության

փուլերը։
111. տիպաբանել հնագիտական նյութը և ներկայացնել դրա հասակագրման հնարավոր

մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
112. դաշտային պայմաններում հավաքագրել հետագա հետազոտության համար անհրաժեշտ

հնագիտական նյութը
113. քարտեզագրել և գիտականորեն նկարագրել հնագիտական հուշարձանը։
114. տիրապետալ շերտագրական կտրվածքների փաստագրման պահանջներին։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
115. ծանոթ կլինի Հայաստանում կատարվող պեղումներին և դրանց արդյունքների մշակման

մեթոդներին։
116. պատկերացում

կունենա

կենսաշերտագրական
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վերլուծությունների

նշանակության

մասին։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական
մեթոդներ ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի
նյութի հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ4. ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
Գ5. հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինարներ
3. զեկուցումներ կամընտրական թեմաներով
4. իլյուստրատիվ նյութի ցուցադրություն
5. թանգարանային այցելություններ
6. աշխատանք փաստացի նյութի հետ
7. դաշտային պրակտիկա․ այդ թվում դաշտային նյութի ինքնութույն հավաքագրում և
անձնագրավորում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է
2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հնագիտական սկզբնաղբյուր, փաստացի նյութի վերլուծության մեթոդները և փուլերը,
պատմական վերակազմությունների կարևորությունը։ Կոլոկվիում-քննարկում․ հնագիտական
նյութը որպես պատմական վերակազմության աղբյուր։ Թեմա 2. Հնագիտական նյութի
թվագրման մեթոդները․ բացարձակ և հարաբերական թվագրություն։ Թեմա 3. Շերտագրական
մեթոդը և նրա նշանակությունը։ Պրակտիկ աշխատանք․ դաշտային պայմաններում
շերտագրական կտրվածքների ուսումնասիրություն։ Թեմա 4. Հնագիտական քարտեզագրման
ժամանակակից
մեթոդները․
աշխատանք
տիեզերական
քարտեզների
հետ,
օդալուսանկարումը, օդալսանկարների համադրումը քարտեզագրական նյութի հետ։ Պրակտիկ
աշխատանք օդալսանկարների համադրումը քարտեզագրական հիմքի հետ։ Թեմա 5.
Կենսաշերտագրական և կլիմատոստրատիգրաֆիկ ուսումնասիրության նպատակները և
անալիզների
կիրառման
բնագավառները:
Թեմա
6.
Հնաբուսաբանական
և
հնակենդանաբանական մեթոդները հնագիտության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. Массон, Исторические реконструкции в архиологии, Самара, 1996г.
2. Д. А. Авдусин Полевая археология СССР, Москва, Высшая школа 1980, 336 с.
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3. Л.С. Клейн Археологические источники, С.-Пб, ФАРН, 1995, 348 с.
4. Р. С. Васильевский, Ю. П. Холюшкин (ред.) Проблемы реконструкций в археологии,
Новосибирск Наука 1985, 160 с.
5. Fagan B.M. 2009, Archaeology. A Brief Introduction, University of California.
6. Gamble C. 2001, Archaeology: The Basics, New York Routlidge.
7. Harris, O.J.T. and C.N. Cipolla. 2017. Archaeological Theory at the Millennium: Introducing Current
Perspectives. Routledge, London.
8. Hodder, I. 1991. Postprocessual Archaeology and the Current Debate. In: Processual and PostProcessual Archaeologies: Multiple Ways of Knowing the Past, Edited by R. Preucel, pp. 30-41. CAI
Southern Illinois University at Carbondale, Occasional Paper No. 10.
9. Hodder, I. 1999. The Archaeological Process: An Introduction. Oxford: Blackwell.
10. Hodder, I., Hutson, S. 2003. Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in
Archaeology (third edition). New York: Cambridge University Press.
11. Johnson, M. 2010. Archaeological Theory: An Introduction (second edition). Oxford: Blackwell.
12. Murray T. 2007, Milestones in Archaeology, Santa Barbara, Clio.
13. Olsen, B., M. Shanks, T. Webmoor, and C. Witmore. 2012. Archaeology. The Discipline of Things.
University of California Press, Berkeley.
14. Praetzellis, A. 2000. Death by Theory: A Tale of Mystery and Archaeological Theory. AltaMira
Press.
15. Trigger, B. G. 2007. A History of Archaeological Thought (Second Edition). New York: Cambridge
University Press.
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Ավստրալիայի, Օվկեանիայի և Աֆրիկայի
4 ECTS կրեդիտ
ժողովուրդների ազգագրություն
շաբաթական 4 ժամ
դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ
5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակներն են`
 ուսանողին ծանոթացնել Ավստրալիայի, Օվկիանիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդներին, որոնք
ավանդաբար հանդես են գալիս որպես ազգաբանության հիմնական տեսությունների և
առեղծվածների գլխավոր հերոսներ:
 պատկերացում տալ Աֆրիկայի, Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնակեցման խնդրի, բնիկների
կենսապահովման ավանդական մշակույթի և նորագույն պատմության մասին:
 փոխանցել կայուն գիտելիքներ Աֆրիկայի, Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնիկների
սոցիալական կառուցվածքի, առանձնապես երկակի կազմակերպության, ընտանիքի ձևերի,
իշխանության, ծիսական կյանքի և նրա առանցքի՝ նվիրագործման ծեսերի մասին:
 հատուկ ուշադրություն դարձնել Ավստրալիայի և Օվկիանիայի կրոնի և ծիսական
մասնագետների վրա: Կարևորվել նաև Աֆրիկայի երկրագործաանասնապահական
համալիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


վերլուծել քննարկվող տարածաշրջանների առանձին պատմազգագրական արեալները,



քննարկել



զարգացումների, լեզվական, մարդաբանական, ժողովրդագրական և այլ բնութագրիչները
Ավստրալիայի,
Օվկեանիայի
և Աֆրիկայի
հիմնական էթնիկ
հանրությունների

և

ազգագրորեն

վերլուծել
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տարածաշրջանների

պատմական

և

արդի

ազգաբանական բնութագիրն ու մշակույթի առանձին համալիրները դիտարկել և վերլուծել
մշակույթի

քառամաս

մոդելի

սահմաններում

/արտադրական,

կենսապահովման,

սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթ/,

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել քննարկվող տարածաշրջանների առանձին արեալների, ինչպես նաև առանձին
էթնիկ հանրությունների մշակույթը ազգաբանության տեսանկյունից ու ազգաբանական
մեթոդաբանության դիրքերից,



տիպաբանել ավստրալական, օվկեանիական և աֆրիկյան մշակութային միջավայրը` որպես
ընդհանրություն

և

որպես

տարածաշրջանային

առանձնահատկություններ

ունեցող

համակարգ, ինչպես պատմական, այնպես էլ արդի զարգացումների տեսանկյունից:

Գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


վերլուծել
առանձին
արեալների
մշակույթներն
ու
դրանք
դիտարկել
ավելի
լայն`քաղաքակրթական համատեքստում,
 վերլուծել ու տիպաբանել առանձին տարածաշրջանների ու էթնիկ հանրությունների
զարգացման արդի միտումներհ ու դրանց ազգաբանական առումները, մշակույթի հիմնական
համալիրներն ու ենթահամալիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.
նկարագրել
ազգաբանության/մարդաբանության
և
հնագիտության
տեսության,
մեթոդաբանության և պատմության հիմնահարցերը, այս գիտակարգերի արդի հետազոտությունների
ուղղությունները, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերն ու
փոխհարաբերությունները ազգաբանության և հնագիտության դիտանկյունից:
Ա6. ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության հիմնախնդիրները, ինչպես
նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության պատմության և տեսության խնդիրները
Բ4.
Պատրաստել և ներկայացնել հնագիտական և ազգագրական
թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, ավարտական աշխատանքներ, վարել բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի կանոնները:
Գ3. Օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ցուցադրական նյութի, ազգագրական ֆիլմերի դիտում,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ, խմբային աշխատանք, ինքնուրույն ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ավստրալիայի և Օվկիանիայի ժողովուրդների ծագումն ու վաղ պատմությունը: Թեմա 2`
Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնիկների կենսապահովման մշակույթը: Թեմա 3` Հասարակությունը և
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հասարակական կյանքը Ավստրալիայում և Օվկիանիայում: Թեմա 4` Ծիսակարգը և կրոնը Ավստրալիայում և
Օվկիանիայում: Թեմա 5` Homo ritualis (Ծիսական մարդը) Ավստրալիայում և Օվկիանիայում: Թեմա 6`
Աֆրիկայի բնակչության էթնոլեզվական, մարդաբանական դասակարգումը, էթնիկ պատմության հիմնական
փուլերը, տնտեսամշակութային տիպերը և պատմազգագրական մարզերը: Թեմա 7` Որսորդությամբ և հավաքչությամբ զբաղվող աֆրիկյան ժողովուրդները. բուշմեններ և պիգմեյներ: Թեմա 8` Անասնապահական
տնտեսություն վարող աֆիկյան ժողովուրդները: Կենտրոնական Սահարայի քոչվոր և կիսաքոչվոր
անասնապահները: Ախագգարի թուարեգները: Թեմա 9` Անհատը և ըմտանիքը Աֆրիկայում: Թեմա 10`
Աֆրիկայի բնակչության կրոնական պատկերացումները և հավատալիքների համակարգը: Արևադարձային
Աֆրիկայի աստվածները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ

7. Этнология (уч. пособие под ред. Е. В. Миськовой, В. В. Пименова и др.), М., 2005.
8. Кребер А., Избранное: природа культуры, М., 2004.
9. Народы и религии мира: энциклопедия, М., 2000.
10. Религиозные традиции мира, т.т. 1, 2, М., 1996.
11. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր ու հոդվածներ էլեկտրոնային կրիչով
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Ռուսաստանի և Կովկասի հնագիտություն
շաբաթական 4 ժամ
դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ
5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատման

4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Ռուսաստանում հնագիտական գիտության
զարգացման մասին
 ներկայացնել հիմնական հնագիտական շրջանները
 գիտելիքներ տալ սլավոնական հնագիտության հիմնական ուղղությունների մասին
 ներկայացնել հյուսիսային Սև ծովյան տաձաստանները սկյութական և անտիկ
շրջաններում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Ռուսաստանում հնագիտության զարգացման հիմնական ուղղությունները
2. տարբերակել հիմնական մշակույթները
3. դիտարկել փոխառնչությունները հարևան տարածաշրջանների հետ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճանաչել մասայական հնագիտական նյութը
2. տարբերակել տարբեր մշակույթների հիմնական հուշարձանները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Կատարել հետազոտական աշխատանք ռուսաստանյան հնագիտության բնագավառում
 Կիրառել համապատասխան տվյալները Հայաստանի հնագիտության համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ2 մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել մասնագիտական
բանավոր և գրավոր հաղորդումներ և հոդվածներ
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ
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ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի
հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. իլյուստրատիվ նյութի ուսումնասիրություն
3. թանգարանային նյութի ուսումնասիրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Ռուսական հնագիտության պատմագրությունը. Նյութերի նախնական կուտակման
ժամանակաշրջան, կոմս Ուվարովը և հնագիտական համագումարները: Առաջին
պրոֆեսիոնալ պեղումները: Թեմա 2 Ռուսական հնագիտությունը 20-30 թթ.: Թեմա 3
Ժամանակակից ռուսաստանյան հնագիտության հիմնական պրոբլեմները: Թեմա 4
Եվրասիայի ստորին պալեոլիթը Թեմա 5 Արևելյան Եվրոպայի և Հյուսիսային Ասիայի վերին
պալեոլիթը, Հյուսիսային Ասիայի բնակեցումը: Թեմա 6 Պալեոլիթյան արվեստը: Թեմա 7
Հետսառցադաշտային Արևելյան Եվրոպայի մեզոլիթը: Թեմա 8 Արևելյան Եվրոպայի
նեոլիթը: Թեմա 9 Ուրալի և Սիբիրի նեոլիթը, նեոլիթյան արվեստը: Թեմա 10 արևելյան
Եվրոպայի էնեոլիթը: Թեմա 11 Անտառային գոտու բրոնզե դարը Թեմա 12 Տափաստանային
գոտին էնեոլիթի և բրոնզի ժամանակաշրջանում Թեմա 13 Անտառային գոտու երակաթի
դարը Թեմա 14
Թագարյան մշակույթ, Թեմա 15 Ուրալի և Ալթայի սկյութական
մշակույթները Թեմա 16 Տափաստանների սկյութական մշակույթները: Թեմա 17 Սևծովյան
ավազանը հունական գաղութացման շրջանում: Թեմա 18 Սլավոնական հնագիտություն:
Թեմա 19 Հին Ռուսիայի հնագիտություն: Հին Ռուսիայի քաղաքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավդուսին Դ., ՍՍՀՄ հնագիտություն, Ե., 1981
2. Античные государства Северного причерноморья сер. Археология СССР М., 1984
3. Арциховский А., Основы археологии М., 1951
4. Древняя Русь: город, замок, село, сер. Археология СССР М., 1985
5. Древняя Русь Быт и культура сер. Археология М., 1997
6. Колосов А., Основы археологии, Могилев 2012
7. Кругликова И., Античная археология М., 1984
8. Мартынов А., Археология М., 2000
9. Мезолит СССР сер. Археология СССР М., 1989
10. Палеолит СССР, сер. Археология СССР М., 1984
11. Седов В., Восточные славяне в VI-XIII вв. сер. Археология СССР М., 1982
12. Славяне и их соседи в конце I тыс. до н. э начале I тыс. н. э. сер. Археология СССР М.,
1993
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13. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время, сер. Археология СССР М.,
1989
14. Энеолит СССР сер. Археология СССР М., 1982
15. Эпоха бронзы лесной полосы СССР сер. Археология СССР М., 1987

1104/Բ49
Քաղաքի և կիրառական մարդաբանություն
շաբաթական 4 ժամ
դաս.-2 ժամ, գործ.- 2 ժամ
5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակներն են`

4 ECTS կրեդիտ



ներկայացնել և վերլուծել քաղաքային միջավայրը որպես գիտական տեսանկյունից շատ
կարևոր ազգագրական հատկանիշներ ունեցող միջավայր, որի ուսումնասիրությունը
կարևոր է մշակույթի ու հասարակական հարաբերությունների մարդաբանական
ուսումնասիրության տեսանկյունից:



արդի հասարակական, քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային արագ և
հակասական զարգացումների օրինակով ցույց տալ կիրառական մարդաբանական
հետազոտությունների կարևորությունը կոնկրետ խնդիրների լուծման, ինչպես նաև
հատկապես հասարակության ու մշակույթի զարգացումների վրա ազդեցություն
ունենալու տեսանկյունից

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
117.
118.

119.

կունենա քաղաքի և կիրառական մարդաբանության մասին տեսական ամբողջական
պատկերացումներ,
կընկալի քաղաքը որպես ուրույն սոցիալ-մշակութային միջավայր, որի զարգացումները
ինչպես ժամանակի, այնպես էլ տարածության մեջ կարևոր են մշակույթի առանձին
համալիրների ու ենթահամալիների ամբողջական ուսումնասիրության տեսանկյունից:
կտիրապետի արդի զարգացումները նաև կիրառական մարդաբանական տեսանկյունից
վերլուծելու ունակությունների և հիմնական մեթոդաբանական գործիքներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
120.

121.

կկարողանա ստացած գիտելիքը կիրառել քաղաքի մարդաբանական փոքր
հետազոտություններ նախապատրաստելու և իրականացնելու, քաղաքին վերաբերող
ինքնուրություն վերլուծություններ իրականացնելու նպատակով,
կունենա արդի զարգացումները կիրառական մարդաբանության հիմնական
հարցադրումների շրջանակում վերլուծելու ունակություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
122.

կտիրապետի հասարակության ֆունկցիոնալ հատկանիշների
առանձնահատկություններին վերաբերող գիտելիքների:

մարդաբանական

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել ազգաբանության/մարդաբանության և հնագիտության տեսության,
մեթոդաբանության
և
պատմության
հիմնահարցերը,
այս
գիտակարգերի
արդի
հետազոտությունների
ուղղությունները,
մարդ-հասարակություն-հանրույթ
բարդ
ու
բազմամակարդակ կապերն ու փոխհարաբերությունները ազգաբանության և հնագիտության
դիտանկյունից:
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Բ1. ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական
գիտության տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու
վերլուծություն հայկական ու տարածաշրջանային նյութի ներգրավմամբ:
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ):
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական
մեթոդներ ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Հոդվածների և հեղինակների աշխատությունների ընթերցանության հանձնարարում և
քննարկում
3. Սեմինարներ և Powerpoint ներկայացումներ
4. Գրավոր աշխատանքների հանձնարարում և ներկայացում Powerpoint-ի միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Քաղաքի մարդաբանություն և կիրառական մարդաբանություն դասընթացի
հիմնական հասկացությունները. ավանդականն ու արդիականը: Քաղաքի ազգագրություն և
քաղաքի մարդաբանություն. կոնֆլիկ թե փոխլրացում: Թեմա 2` Քաղաքի ազգագրական
ուսումնասիրության գրավոր աղբյուրները. օրենսդրական ակտեր, առևտրա-գույքային
մատյաններ, անհատ անձանց հուշեր, օտար ուղեգրերի վկայություններ, բանահյուսական
նյութեր, գեղարվեստական գրականություն և այլն: Թեմա 3` Քաղաքների առաջացման խնդիրը
արդի մարդաբանությունում: Թեմա 4` Քաղաքը որպես տնտեսական օրգանիզմ.
ուսումնասիրության խնդիրը: Թեմա 5` Քաղաքը որպես սոցիալական օրգանիզմ.
ուսումնասիրության խնդիրները: Թեմա 6` Քաղաքը որպես մշակութային օրգանիզմ.
ուսումնասիրութան խնդիրները: Թեմա 7` Քաղաքները խորհրդային Հայաստանում և
անկախության շրջանում. ընդհանրություններ, տարբերություններ, բախում և փոխլրացում:
Թեմա 8` Կիրառական մարդաբանություն` ինչու է այն անհրաժեշտ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
2. Садохин А.П., Этнология, М., 2002.
3. Добреньков В. И., Кравченко А. И., Социальная антропология, М., 2005.
4. Eames E., Good J. G., Anthropology og the city: An introduction to Urban Anthropology, 1977.
5. The anthropology of place and space (ed. Low S. M. and Lawrence-Zuniga D.), 2003.
6. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր, դասագրքեր ու հոդվածներ
էլեկտրոնային կրիչով:
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5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Դիագնոստիկ հնագիտություն
դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ
Առանց եզրափակիչ գնահատման
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8. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին ծանոթացնել հնագիտական դիագնոստիկայի մեթոդներին (թե ինչ
հատկանիշների հիման վրա կարելի է սահմանել արտեֆակտի ժամանակագրական և
մշակությաին պատկանելությունը):
 կենտրոնանալով հիմնականում հայկական նյութի վրա՝ փոխանցել վերջիններիս
տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ հնագիտական նյութի
ճանաչման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
123. պատկերացում կազմել հնագիտական առարկաների սահմանման

առանձնահատկությունների մասին:
124. մասնագիտական իմացություն ձեռք բերել հնագիտական հետազոտության մեթոդների
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
125. տարբերակել հնագիտական առարկաները ըստ նյութի:
126. տարբերակալ հնագիտական նյութը՝ ըստ ժամանակաշրջանի և մշակութային

պատկանելության:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան
127. վերլուծել Հայաստանի հնագիտական նյութը հարակից երկրների հնագիոտւթյան

համատեքստում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ2 մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել
մասնագիտական բանավոր և գրավոր հաղորդումներ և հոդվածներ
Գ4 ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. իլյուստրատիվ նյութի ուսումնասիրություն և լաբորատոր աշխատանքներ
3. դաշտային այցելություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1 Ներածություն. սահմանումներ, մեթոդաբանություն: Թեմա 2 Հնագիտական
համատեքստ հասկացությունը: Թեմա 3 Քարե առարկաների տարածա-ժամանակագրական
հատկանիշները: Թեմա 4 Մետաղե առարկաների տարածա-ժամանակագրական
հատկանիշները: Թեմա 5 Ոսկրե առարկաների տարածա-ժամանակագրական
հատկանիշները: Թեմա 6 Խեցեղեն առարկաների տարածա-ժամանակագրական
հատկանիշները: Թեմա 7 Օրգանական նյութերի դիագնոստիկան (կենդանական և բուսական
աշխարհ): Թեմա 8 Պատմա-ազգագրական գիտությունների ներդրումը հնագիտական
դիագնոստիկայում: Թեմա 9 Բնական գիտությունների ներդրումը հնագիտական
դիագնոստիկայում: Թեմա 10 Հնագիտական դիագնոստիկան և մշակութային
պատկանելության խնդիրը: Թեմա 11 Վերջաբան. Zeitgeist (Ժամանակի ոգի) եզրը՝ որպես
որևէ դարաշրջանին բնորոշ հատկանիշների վերացական հանրագումար, որը ձևավորվում է
կոնկրետ/շոշափելի արժեքների գերակայության շնորհիվ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
35.
36.
37.
38.
39.

Հայ հնագիտության հիմնական հրատարակությունները:
Moorey P.R.S. 1994, Ancient Mesopotamian Materials and Industries, Oxford.
Sharer J.R., Ashmore W. 2003, Archaeology: Discovering our Past, Boston.
Trigger B. 2007, A History of Archaeological Thought, Cambridge.
Renfrew C., Bahn P.G. 2008, Archaeology: Theories, Methods and Practice, London.
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8. Դասընթացի նպատակներն են`
 ներկայացնել
արդի
մարդաբանությունում
լայն
տարածում
ունեցող
այլ
մարդաբանական գիտակարգերը` մանկավարժական, իրավաբանական, էկոլոգիական,
բժշկական մարդաբանությունն ու այլ գիտակարգերը:


վերլուծել տարբեր գիտակարգերի տեսական ու մեթոդաբանական գործիքների
կիրառմամբ միջգիտակարգային հետազոտությունների հնարավորությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
128.
129.

130.

կունենա այլ մարդաբանական գիտակարգերի մասին ամբողջական պատկերացումներ,
կընկալի արդի ազգաբանությունը/ մարդաբանությունը նաև որպես այնպիսի
համակարգ, որի ներսում կան ուրույն հետազոտական հարցադրումներ ունեցող,
կոնկրետ կիրառական խնդիրներ լուծող կարևոր գիտակարգեր
կտիրապետի
արդի հասարակական
– մշակութային հարաբերությունները
մարդաբանական
տարբեր
գիտակարգերի
տեսական ու
մեթոդաբանական
մոտեցումների դիտանկյունից վերլուծելու ունակությունների և հիմնական
մեթոդաբանական գործիքներին,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
131.

կկարողանա
կոնկրետ
մշակութային
իրողությունը
մարդաբանական գիտակարգի հարցադրումների շրջանակում

վերլուծել

կոնկրետ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
132.

կտիրապետի հասարակության ֆունկցիոնալ հատկանիշների
առանձնահատկություններին վերաբերող գիտելիքների:

մարդաբանական

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել ազգաբանության/մարդաբանության և հնագիտության տեսության,
մեթոդաբանության
և
պատմության
հիմնահարցերը,
այս
գիտակարգերի
արդի
հետազոտությունների
ուղղությունները,
մարդ-հասարակություն-հանրույթ
բարդ
ու
բազմամակարդակ կապերն ու փոխհարաբերությունները ազգաբանության և հնագիտության
դիտանկյունից:
Ա5. թվարկել և վերլուծել հնագիտական և ազգաբանական հետազոտությունների
մեթոդները,
տեխնիկաները,
հնագիտական
և
ազգաբանական
դաշտային
հետազոտությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման, արդյունքների
ամփոփման և վերլուծության հիմնական սկզբունքները:
Բ1. ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական
գիտության տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու
վերլուծություն հայկական ու տարածաշրջանային նյութի ներգրավմամբ:
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ):
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական
մեթոդներ ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Հոդվածների և հեղինակների աշխատությունների ընթերցանության հանձնարարում և
քննարկում
3. Սեմինարներ և Powerpoint ներկայացումներ
4. Գրավոր աշխատանքների հանձնարարում և ներկայացում Powerpoint-ի միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա
1.
Իրավաբանական
մարդաբանություն:
Թեմա
2.
Մարդաբանական
լեզվաբանություն: Թեմա 3. Հոգեբանական մարդաբանություն: Թեմա 4. Էկոլոգիական
մարդաբանություն: Թեմա 5. Բիզնես-մարդաբանություն: Թեմա 6. Մանկավարժական
մարդաբանություն: Թեմա 7. Կրոնի մարդաբանություն և այլ գիտակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7. Добреньков В. И., Кравченко А. И., Социальная антропология, М., 2005.
8. Гринберг Дж., Антропологическая лингвистика: Вводный курс: пер. с англ., М., 2004.
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9. Bock Ph. K. (ed.) hanndbook of Psychological Anthropology. Westport, Connecticut L., 1994.
10. What is applied anthropology? – http://www.colorado.edu
11. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր, դասագրքեր ու հոդվածներ
էլեկտրոնային կրիչով:

1104/Բ50
Արխիվագիտություն և թանգարանագիտություն
4 ECTS կրեդիտ
շաբաթական 4 ժամ
դաս.-3 ժամ, գործ.- 1 ժամ
5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել արխիվային փաստաթղթրից օգտվելու կանոնները,
 զարգացնել դրանք հետազոտական աշխատանքներում կիրառելու հմտություններ,
 ձևավորել պատկերացում թանգարանային աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ
առանձնահատկությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
133.
134.

օգտվել արխիվային փաստաթղթերից և դրանք օգտագործել գիտական աշխատանքում,
նկարագրել գիտաֆոնդային, հաշվառման, գիտահետազոտական, ցուցադրության
կազմակերպման գործընթացը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
135. տարբերակել արխիվային փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների կարևորը
երկրորդականից,
136. կիրառել այն սկզբունքները, որոնցով պետք է առաջնորդվի պատմաբանը տարաբնույթ
սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելիս,
137.

կատարել թանգարանային առարկայի գիտական որոշում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
138. վերլուծել և արժևորել փաստաթղթերը,
139. կատարել թանգարանային առարկաների պահպանություն ու դասակարգում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ուրվագծել հայ և օտարերկրյա արխիվների ու թանգարանների պատմության հիմնախնդիրները,
ինչպես նաև ներկայացնել արխիվային գործի, թանգարանագիտության տեսության և կիրառական
խնդիրները,
2. ազատորեն կողմնորոշվել ՀՀ պետ․ արխիվի կառուցվածքային առանձնահատկություններում՝
պատվիրելով ու աշխատելով արխիվային փաստաթղթերի և ձեռագրերի հետ,
3․ Ծանոթ լինել կազմակերպության ներսում արխիվի ձևավորման և պահպանության գործընթացին։
4․ Ձեռք բերել թանգարանային նշանակության առարկաների արժեվորման, դրանց բնութագրական
նկարագիրը տալու ոլորտում գիտելիքներ։
4. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և պատմագիտական մեթոդներ ու սկզբունքներ՝
կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
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2. սեմրինար, քննարկում և բանավեճ,
3. դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

7. Արխիվագիտության առարկան և հիմնական հասկացությունները,
8. Արխիվների առաջացացման և զարգացման պատմությունը
9. Արխիվային համակարգը Հայաստանում և արտասահմանում,
10. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի թվայնացումը,
մատչելիությունը և օգտագործումը, Արխիվային փաստաթղթերի օգտագործումը
գիտական հետազոտության նպատակով,
11. Թանգարանագիտություն առարկայի բնութագրումը,
12. Թանգարանների առաջացման նախապայմանները, առաջին թանգարանները
13. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող թանգարանները, նրանց
բնույթն ու գործունեությունը:
14. Հնագիտության և ազգագրության կապը թանգարանագիտության հետ։
15.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ամիրյան Ս., Արխիվագիտություն, Երևան, 2018:
«Թանգարան» թանգարանական հանդես: Գիտատեսական և մեթոդական հանդես, գլխ. խմբ.՝ Հ.
Պիկիչյան, Երևան, 2009, 2010, 2011:
Ղաֆադարյան Կ.Գ., Հայաստանի թանգարանների պատմությունից, «Լրաբեր հասարակական
գիտությունների», 1972, թիվ 10, էջ 20-35:
Սուքիասյան Գ., Բաղդասարյան Ս., Փաստաթղթագիտություն և փաստաթղթայինտեղեկատվական աղբյուրներ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009:
Հ. Պիկիչյան, Մ. Հարոյան, Ա. Գրիգորյան, Թանգարանային մենեջմենթ եվ մարքեթինգ, Երևան,
2006
Алексеева Е., Архивоведение, Москва, 2005.
Юренева Т., Музееведение: Учебник для высшей школы, Москва, 2004.
Сыченкова Л. А. О способах представления истории в музейных экспозициях, Вопросы
музеологии, #2, 2010.
Оскар Наварро, История и память в современном музее: несколько замечаний с точки зрения
критической музеологии, Вопросы музеологии, #2, 2010.
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4 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս․- 3 ժամ գործ․- 1 ժամ

5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

Առանց եզրափակիչ գնահատման




ուսանողներին ծանոթացնել հայ վիմագրագիտության պատմությանը,
տեղեկություններ հաղորդել վիմական արձանագրությունների աշխարհագրության
մասին,
 ծանոթացնել տառերի փորագրության ձևերին և եղանակներին՝ դրանք դիտարկելով
նաև հուշարձանների հորինվածքում իբրև հարդարատարր
 ներկայացնել առավել ուշագրավ արձանագրությունների բովանդակային
առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել վիմագրերում թվագրման եղանակներին ու վերծանության
սկզբունքներին,
 ծանոթացնել սղագրության միջոցներին՝ համառոտագրություն, կցագրություն,
փակագրություն,
 բացատրել վիմագիր ծածկագրության վերծանման սկզբունքներն ու եղանակները,
 վիմագրերը դիտարկել կոթողային հուշարձանների՝ խաչքարերի և տապանաքարերի
համապատկերում՝ պարզելով խաչքարագործ և շինարար վարպետների անունները,
 վիմագրերին զուգադրել ոչ վիմական արձանագրությունները՝ պահպանված դռների ու
գրակալների, կենցաղային ու եկեղեցական սպասքի, հանդերձանքի, ձեռագրերի
կազմերի ու կրկնակազմերի, գորգերի, ծածկոցների և նմանօրինակ այլ առարկաների
հարդարանքում,
 վիմագրական նյութի հիմամբ ներկայացնել մեր նշանավոր սրբավայրերի
պատմությունն ու գրավոր-մշակութային կյանքը (Վաղարշապատ-Էջմիածին, Խոր
Վիրապ, Տաթև, Երևանի եկեղեցիներ և այլն)
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
140. օգտվել վիմագրերից իբրև միջնադարյան հավաստի սկզբնաղբյուրներ
141. տիպաբանել վիմական արձանագրություններն ըստ բովանդակության
142. բովանդակային և հնագրական հատկանիշների հիմամբ որոշել վիմագրերի
ժամանակաշրջանը
143. կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում
144. դիտարկել վիմագրական արվեստը հայ գրչության զարգացման համատեքստում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
145. ինքնուրույն ընթերցել առնվազն դյուրընթեռնելի վիմագրերը և դնել գիտական
շրջանառության մեջ
146. մասնակցել դաշտային-վիմագրագիտական գիտարշավների, ընդօրինակել վիմագրերն ու
ներկայացնել համապատասխան լսարանին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
147. փաստացի նյութի հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային
վերակազմություններ
148. օգտագործել նյութը հայ ժողովրդի միջնադարյան պատմության դրվագները լուսաբանելիս
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
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ինտերնետ ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում,
Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել
մասնագիտական բանավոր և գրավոր հաղորդումներ և հոդվածներ,
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական
մեթոդներ ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի
նյութի հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ,
Գ4. ստեղծագործաբար իրացնել ձեռք բերված գիտելիքները, դրանք հանրայնացնել, ընկալել
նոր գիտելիքներն ու արժեքները,
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. նյութի ցուցադրություն՝ տեսասահիկների միջոցով
3. այցելություններ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ
4. դաշտային-հավաքչական դասընթացներ՝ առնչվելով բուն նյութի հետ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հայ վիմագրագիտության պատմություն:
Թեմա 2. Վիմագրերի վերծանության սկզբունքները:
Թեմա 3. Հայոց Մեծ թվականը վիմագրերում:
Թեմա 4. Վիմագրերի հնագրական առանձնահատկությունները:
Թեմա 5. Սղագրության միջոցներն ու եղանակները վիմագրերում. համառոտագրություն,
կցագրություն, փակագրություն, ծածկագրություն:
Թեմա 6. Վիմագրերի բովանդակային առանձնահատկությունները:
Թեմա 7. Վիմագրերը կոթողային հուշարձանների համապատկերում. խաչքար, տապանաքար:
Թեմա 8. Վիմագրերը պատմաճարտարապետական հուշարձանների հորինվածքում:
Թեմա 9. Վիմագրերի լեզվական ու գրչական հատկանիշները:
Թեմա 10. Հայ գաղթաշխարհի վիմագրական ժառանգության ընդհանուր նկարագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Օրբելի Հ., Հայկական վիմական արձանագրությունների պատմական նշանակությունը,
«Դիվան հայ վիմագրության», պրակ 1, Անի քաղաք, կազմեց՝ Հ. Օրբելի, Եր., 1966
(առաջաբանը):
2. Բարխուդարյան Ս., Հայկական վիմագրություն, «Դիվան հայ վիմագրության», պրակ 1,
Անի քաղաք, կազմեց՝ Հ. Օրբելի, Եր., 1966 (առաջաբանը):
3. Աբրահամյան Ա., Հայոց գիր և գրչություն, Եր., 1973:
4. Գրիգորյան Գ., Հայկական վիմագրություն, Եր., 2000:
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5. «Դիվան հայ վիմագրության» մատենաշարի 1-10 պրակները (պր. 1՝ Անի քաղաք,
կազմեց՝ Հ. Օրբելի, Եր., 1966, պր. 2՝ Գորիսի, Սիսիանի և Ղափանի շրջաններ, կազմեց՝
Ս. Բարխուդարյան, Եր., 1960, պր. 3՝ Վայոց ձոր, կազմեց՝ Ս. Բարխուդարյան, Եր., 1967,
պր. 4՝ Գեղարքունիք, կազմեց՝ Ս. Բարխուդարյան, Եր., 1973, պր. 5՝ Արցախ, կազմեց՝ Ս.
Բարխուդարյան, Եր., 1982, պր. 6՝ Իջևանի շրջան, կազմեցին՝ Ս. Ավագյան, Հռ.
Ջանփոլադյան, Եր., 1977, պր. 7՝ Ուկրաինա, Մոլդովա, կազմեց՝ Գ. Գրիգորյան, Եր.,
1996, պր. 8՝ Ռուսաստանի Դաշնություն, կազմեց՝ Գ. Գրիգորյան, Եր., 1999, պր. 9՝ Լոռու
մարզ, կազմեցին՝ Ս. Բարխուդարյան, Կ. Ղաֆադարյան, Ս. Սաղումյան, Եր., 2012, պր.
10՝ Շիրակի մարզ, կազմեց՝ Ս. Բարխուդարյան, Եր., 2017):
6. Բարխուդարյան Ս., Միջնադարյան ճարտարապետներ և քարգործ վարպետներ, Եր.,
1963:
7. Ղաֆադարյան Կ., Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները, Եր., 1957:
8. Ղաֆադարյան Կ., Հաղբատ, Եր., 1963:
9. Ղաֆադարյան Կ., Երևան. Միջնադարյան հուշարձանները և վիմական
արձանագրությունները, Եր., 1975:
10. Մելիք-Բախշյան Ս., Հայկական հնագրություն, Եր., 1987:
11. Հարությունյան Ա., Վաղարշապատ. վանքերը և վիմական արձանագրությունները, Ս.
Էջմիածին, 2016:
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ներկայացնել կենսահնագիտություն գիտության մեթոդները
մարդաբանության տեսության համատեքստում,
 ուսանողին սովորեցնել ճիշտ պեղել և հավաքել կենսափաստը
 լաբորատոր պայմաններում տիպաբանել և վերլուծել կենսափաստը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

3.

մեթոդապես ճիշտ պեղել և փաստագրել կենսափաստը,
լաբորատոր պայմաններում, ըստ ստանդարտ մշակված մոդեկների փաստագրել
կենսագիտական հատկանիծները, սեռ, տարիք, ժառանգական ցուցիչներ,
չափագրական տվյալներ,
կտիրապետի վիճակագրական մեթոդների փաստված կենսագիտական հատկանիշները
վերլուծելու և համեմատելու համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

պատմական և հնէաէկոլոգիական համատեքստում մեկնաբանել կենսափաստը,
ինքնուրույն կատալոգիզացնել և ֆոնդավորել կենսափաստը,
իրականացնել հնէաժողովրդագրական վերլուծություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
դիտարկել կենսափաստը, որպես որպես պատմական ժողովրդագրական և էկոլոգիական
վերակազմության սկզբնաղբյուր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
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ինտերնետ ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ2 մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել մասնագիտական
բանավոր և գրավոր հաղորդումներ և հոդվածներ
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ
ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի
հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. իլյուստրատիվ նյութի ուսումնասիրություն և լաբորատոր աշխատանքներ
3. դաշտային այցելություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Հնէամարդաբանություն, թե կենսահնագիտություն: Թեմա 2 Կենսահնագիտական
որակիչներ. սեռ, տարիք, էմալային հիպոպլազիա, ակնակապիչների պոռոզ, գլխի
արհեստական այլաձևում. Տրեպանացիա, և այլն Թեմա 3 Հնէամարդաբանական
չափագրություններ: Թեմա 4 Կենսահնագիտական որակիչների մեկնաբանությունը
հնէաէկոլոգիական համատեքստում: Թեմա 5 Գանգաչափական տվյալների մեկնաբանությունը
էթնոժառանգաբանության համատեքստում: Թեմա 6 Հնաժողովրդագրական
վերակազմություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Бужилова А. Л. Древнее население (палеоантропологические аспекты исследования) М., 1995
Бужилова А. Л.. Homo sapiens. История болезни М., 2005.
Медникова М. Б.. Трепанация у древних народов Евразии. М., 2001.
Aufderheide A. Rodriduer Macfen C., The Cambridge encyclopedia of human paleopathology.
Cambridge 1998
5. Human Remains. Guide for museums and Academic Plmouth 2007
6. Ortler A. Identification of Pathological conditions in human skeletal remains. San Diego, 2002
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Առաջավոր Ասիայի և Հին Արևելքի հնագիտություն
դաս.-3 ժամ, գործ.- 1 ժամ
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Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հին Արևելքի հնագիտության մասին մ.թ.ա. IX հազ.
I հազ. կես:
 ուսումնասիրել հինարևելյան հիմնական կենտրոնները, ինչպես նաև վեր հանել
առանձին մշակութային օջախների զարգացման առանձնահատկությունները:
 կայուն գիտելիքներ ձևավորել արտադրող տնտեսության և քաղաքակրթության
ձևավորման գործընթացների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. բնորոշել հինարևելյան հիմնական մշակույթները
5. ներկայացնել հինարևելյան մշակույթների ազդեցությունը Հայկական լեռնաշխարհում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. ճանաչել մասայական հնագիտական նյութը
10. ճանաչել հինարևելյան ներմուծված հնագիտական նյութը հայաստանյան հնագիտական
նյութի համատեքստում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Կատարել հետազոտական աշխատանք հինարևելյան հնագիտության բնագավառում
 Կիրառել համապատասխան տվյալները Հայաստանի նագիտության համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային
հաշվետվություններում, քարտեզներում և հատակագծերում
Գ2 մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել մասնագիտական
բանավոր և գրավոր հաղորդումներ և հոդվածներ
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ
ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի
հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.իլյուստրատիվ նյութի ուսումնասիրություն
3.թանգարանային նյութի ուսումնասիրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Հին Արևելքի և Առաջավոր Ասիայի հնագիտության աղբյուրագիտությունը և
պատմագրությունը: Թեմա 2 Հին Արևելքի պատմության ժամանակագրական սահմանները:
Թեմա 3 Արտադրող տնտեսության առաջացումը Արևելքում և Առաջավոր Ասիայում.
Առաջին խոշոր բնակավայրերը: Թեմա 4 Էնեոլիթը Արևելքում և Առաջավոր Ասիայում:
Թեմա 4 Միջագետքյան մշակույթների թափանցումը Առաջավվոր Ասիա: Թեմա 5
Հինարևելյան քաղաքակրթությունների ձևավորման նախադրյալները: Թեմա 6 Միջագետքը
III հազարամյակում: Թեմա 7 Հնագույն միգրացիաները և դրանց ուղիները: Թեմա 8
Լևանտը և նրա զարգացման առանձնահատկությունները: Թեմա 9 Պետությունների
առաջացումը Առաջավոր Ասիայում: Թեմա 10 Եգիպտոսը և հարակից երկրները:
Եգիպտական մշակույթի ազդեցությունը: Թեմա 11 Ասորեստանի հնագիտությունը: Թեմա
12 Պարսկական նվաճումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Анати Э., Палестина до древних евреев М., 2007
2. Археология Зарубежной Азии М., 1982.
3. Ллойд С. Археология Мессопотамии М., 1984
4. Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии М.,1983
5. Масон В. М. Первые цивилизации М., 1989
6. Масон В. М. Средняя Азия и Древний Восток М., 1969
7. Мелларт Дж., Древнейшие цивилизации Ближнего Востока М.,1982
8. Оппенхейм А., Древняя Месопотамия М.,1990
9. Флиттнер Н., Искусство и культура Двуречья М., 1958
10. Чайлд Г., Прогресс и археология М., 1949
11. Girshman R., Iran, L., 1952
12. Mellart, J., Anatolia c. 4000-2000 B.C. Cambridge 1965
13. Mellaart J., The Chalcolithic and Early Bronze Age in the Near East and Anatolia, Beirut 1966.
14. Roaf M., Cultural atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East, Oxford 1990.
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Դրամագիտություն

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-3 ժամ, գործ.- 1 ժամ

6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման

4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ծանոթացնել դրամագիտության կարևորությանը հնագիտական մշակութային
շերտերի թվագրության, միջմշակութային և առևտրական կապերի կապերի առավել խորը ու
ամբողջական բացահայտման գործում:
 Գիտելիքներ տալ Հայաստանում դրամական շրջանառության պատմության մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6.
7.

դրամագիտական նյութի իմացության միջոցով տարբերակել տարբեր ժամանակաշրջանների
ոճերը, կրոնական, գաղափարախոսական, պետական խորհրդանիշերը
կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


որոշել հնագիտական պեղումների ընթացքում գտնվող դրամների հիմնական խմբերը
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իրականացնել տարբեր մետաղների չափագիտական քննություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստել և մասնակցել
գիտաժողովներին:

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից:
 կիրառել ստացված գիտելիքները պատմական վերակազմությունների ընթացքում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ), կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում, դաշտային հաշվետվություններում,
քարտեզներում և հատակագծերում
Գ2 մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվել, ձևակերպել ու ներկայացնել մասնագիտական
բանավոր և գրավոր հաղորդումներ և հոդվածներ
Գ3 օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական մեթոդներ ու
սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք, փաստացի նյութի հիման վրա
կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Գ5 Հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների զարգացման
օրինաչափությունները և փոխառնչությունները հարակից երկրների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. իլյուստրատիվ նյութի ուսումնասիրություն
3. թանգարանային նյութի ուսումնասիրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման՝ 2 ընթացիկ քննություն (նախատեսված երկու ընթացիկ
քննություններից մեկը գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 10 միավոր:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Դրամագիտության առարկան, հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2 Հայկական
դրամագիտության պատմնություն: Թեմա 3 Ապրանքային հարաբերությունների առաջացումը:
Ապրանքային փողեր: Թեմա 4 Դրամի ծագումը, արխայիկ դրամներ: Թեմա 5 Հելենիստական
դրամների շրջանառությունը Հայաստանում: Թեմա 6 Արտաշեսյան հարստության դրամները: Թեմա
7 Հայաստանը՝ Սասանյան Իրանի և Բյուզանդիայի դրամական համակարգում: Թեմա 8
Մահմեդական իշխանությունների թողարկումները Հայաստանում 9-14-րդ դդ․: Թեմա 9 Կիլիկիայի
հայկական թագավորության դրամները: Թեմա 10 Հայաստանի դերը Արևելք-Արևմուտք ապրանքադրամային հարաբերություններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. Զոհրաբյան Ա., Հայ Բագրատունիների դրամների առեղծվածը, Հայաստանը և Քրիստոնյա
Արևելքը, Երևան, 2000, էջ 111-114
10. Մուշեղյան Խ., Հայաստանի դրամական գանձերը, Երևան 1973:
11. Մուշեղյան Խ., Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում« Երևան 1983
12. Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմությունը, ԿԲ, Եր․ 2018
13. Զոհրաբյան Ա․, Հայաստանի դրամական տնտեսությունը 3-10-րդ դդ․, Եր․ 2021
14. Վարդանյան Ռ. Սիլլոգե. Հռոմեական դրամների Հայաստան, Եր․ 2011

15. Վարդանյան Ռ. Սիլլոգե հայկական դրամների. Հայաստան. Կիլիկիա, Հ. 1, Լևոն Ա, Եր․ 2012
16. Վարդանյան Ռ. Սիլլոգե․ հայկական դրամների. Հայաստան. Կիլիկիա. Հ. 5. Լևոն IV, Կի,
Կոստանդին III, Կոստանդին IV և Լևոն V, Եր․ 2020
17. Վարդանյան Ռ. Արտավազդ Բ-ի դրամները, Եր․ 2004
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Հայկական գաղթօջախների ազգաբանություն
շաբաթական 4 ժամ
դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ
7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակներն են`

3 ECTS կրեդիտ



ներկայացնել
«սփյուռք», «հայկական սփյուռք»,
«դիասպորա»,
հասկացությունները մարդաբանական հարցադրումների տեսանկյունից:



ներկայացնել և վերլուծել հայկական սփյուռքի ձևավորման ընթացքը հիմնական
փուլերը, շեշտադրելով հատկապես նորագույն պատմության ընթացքում տեղի ունեցած
խորքային փոփոխությունները:



վերլուծել տարբեր հայկական գաղթօջախների ազգագրական բնութագիրը,
զարգացումն ու մշակութային զարգացումները մշակույթի քառամաս մոդելի
շրջանակներում (արտադրական, կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ, հումանիտար
մշակույթ):

«գաղթօջախ»

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
149.
150.

151.

կունենա ամբողջական պատկերացումներ սփյուռք հասկացության, վերջինիս տեսական ու
մեթոդաբանական ընկալումների հետ կապված,
կընկալի սփյուռքը մի կողմից որպես ամբողջություն, իսկ մյուս կողմից որպես վերջին
հարյուրամյակի հասարակական, քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային զարգացումների
առանձնահատկություններով պայմանավորված առանձին ենթահամակարգեր:
կտիրապետի սփյուռքը որպես ընդհանրություն ու միաժամանակ վերջինիս առանձին
միավորներն ու մշակույթի առանձին համալիրները ազգաբանական, մարդաբանական
տեսանկյունից վերլուծելու ունակությունների և հիմնական մեթոդաբանական գործիքներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
152.
153.

կկարողանա ազգաբանության կազմակերպել, նախապատրաստել ու ինքնուրույն իրականացնել
առանձին հայկական համայանքներին վերաբերող միկրոհետազոտություններ,
կկարողանա համադրել ու համեմատել հայ և այլ գաղթօջախները, տեսական մոտեցման հիման
վրա կատարել ընդհանրացումներ, կիրառել համեմատությունների մասնագիտական
մեթոդաբանություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
154.

կտիրապետի հասարակության ֆունկցիոնալ հատկանիշների
առանձնահատկություններին վերաբերող գիտելիքների:

մարդաբանական

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընկալել և վերլուծել հայոց մշակութային ժառանգությունը (հնագիտական և ազգաբանական
բաղադրիչներով)` որպես համակարգ և վերջինիս կարևոր բաղադրիչները /ինքնություն, պատմական և
կոլեկտիվ հիշողություն, այլ բաղադրիչներ/, ինչպես նաև դրանց արդի փոխակերպումների էթնիկ,
հասարակական ու մշակութային հիմքերը:
Ա3. ընդհանուր գծերով ներկայացնել հայոց մշակույթի հիմնական համալիրների ու
ենթահամալիրների հնագիտական և ազգաբանական պատմությունը, դրանց զարգացման ու
փոխակերպումների ընթացքը ավելի լայն` քաղաքակրթական համատեքստում:
Բ2. քննարկել և վերլուծել հայոց մշակութային ժառանգությունը ավելի լայն` քաղաքակրթական
համատեքստում:
Բ3. կազմել և իրագործել ազգագրական, մարդաբանական, ժողովրդագրական հիմնախնդիրների ու
զարգացումների վերաբերյալ ծրագրեր,
վերահսկել դրանց կատարման ընթացքը, ապահովել
արդյունքների հանրայանացումը:
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Բ6. Արժևորել և գնահատականներ հնչեցնել հայ հնագիտության և ազգաբանության պատմության և
տեսության խնդիրների վերաբերյալ, դրանք դիտարկելով նաև ավելի լայն գիտական համատեքստում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Հոդվածների և հեղինակների աշխատությունների ընթերցանության հանձնարարում և քննարկում
3. Սեմինարներ և Powerpoint ներկայացումներ
4. Գրավոր աշխատանքների հանձնարարում և ներկայացում Powerpoint-ի միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Դասընթացը չունի ընթացիկ քննություններ և գնահատվում է մեկ եզրափակիչ քննության
արդյունքում: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր։
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ա. Աբրահամյան, Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, գիրք Ա-Բ,
Երևան, 1964, 1967:
2. Հայ գաղթաշխարհի պատմություն, /միջնադարից մինչև 1920 թ./ խմբ. Վ. Միքայելյանի,
հ. 1, h. 2, հ 3, Երևան, 2003-2013:
3. «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003:
4. Կ. Դալլաքյան, Հայ սփյուռքի պատմություն /համառոտ ակնարկ/, Երևան, 2004:
5. В. Дятлов, Эд. Мелконян, Армянская диаспора: очерки социокультурной типологии, Ереван, 2009.
6. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր, դասագրքեր ու հոդվածներ էլեկտրոնային կրիչով:
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Մշակութային և սոցիալական մարդաբանություն

շաբաթական 4 ժամ
7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

4 ECTS կրեդիտ

դաս.-3 ժամ, գործ.-1 ժամ
Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են`



ուսանողին մատուցել կայուն գիտելիքներ մշակութային մարդաբանություն
առարկայի հիմնական հասկացությունների, դրա ծագման ու զարգացման,
գիտության մեջ ունեցած դերի ու տեղի մասին:



առարկայի դասավանդումը խնդիր ունի նախ համաշխարհային և քաղաքակրթական արժեքային ներկայիս զարգացումների համատեքստում հիմնավորված
ձևով ներկայացնել մշակութային մարդաբանություն գիտության տարածումն ու
դրա արդիականության մեծացումն ամբողջ աշխարհում:



մասնավորապես, խնդիր է դրված հասկանալի ձևով ներկայացնել, թե ինչպես
մարդակենտրոն արժեհամակարգերի ձևավորումն աշխարհի գիտատեսական
միտք ձևավորող կենտրոններում առավելապես կարևորում են մարդու կենտ736

րոնական դերը ինչպես հասարակական, այնպես էլ մշակութաբանական
տեսանկյունից:


առարկայի դասավանդման հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ
զարգացնել մշակույթը մարդակենտրոնության, այսինքն անթրոպոլոգիական
տեսանկյունից ուսումնասիրելու, վերլուծելու ու ընկալելու ունակություն:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
155.

ծանոթ կլինի մշակութային մարդաբանության ձևավորման և զարգացման փուլերին,
ինչպես նախկինում, այնպես և այսօր կիրառվող հետազոտական մեթոդներին,

156.

կկարողանա
վերլուծել
մշակութային
մարդաբանության
հասկացությունները և հինական տեսական մոտեցումները,

157.

կպատկերացնի մշակութային մարդաբանության կապերը այլ գիտակարգերի հետ:

հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

158.
159.

իրականացնել մշակությաին երևույթների մարդաբանական նկարագրություն և
վերլուծություն,
մշակել մշակութային-մարդաբանական խնդիրներ հետազոտելու համար անհրաժեշտ
հետազոտական ծրագիր,
իրականացնել
մշակութային
երևույթները
մշակութային
մարդաբանության
հարցադրումների շրջանակում տեսականացնելու ու տիպաբանելու աշխատանքներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները,
160.
իրականացնել համալիր մարդաբանական վերլուծություններ և վեր հանել տարբեր
համակարգերի միջև գործող կապերը,
161.

ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները,

162.

վերլուծել մշակութային փաստեր և կատարելու հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել ազգաբանության/մարդաբանության և հնագիտության տեսության,
մեթոդաբանության
և
պատմության
հիմնահարցերը,
այս
գիտակարգերի
արդի
հետազոտությունների
ուղղությունները,
մարդ-հասարակություն-հանրույթ
բարդ
ու
բազմամակարդակ կապերն ու փոխհարաբերությունները ազգաբանության և հնագիտության
դիտանկյունից:
Բ1. ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական
գիտության տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու
վերլուծություն հայկական ու տարածաշրջանային նյութի ներգրավմամբ:
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ):
Գ3. օգտագործելով ընդհանուր տրամաբանական և հնագիտական ու ազգաբանական
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մեթոդներ ու սկզբունքներ՝ կատարել վերլուծական, հետազոտական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Հոդվածների և հեղինակների աշխատությունների ընթերցանության հանձնարարում և
քննարկում
3. Սեմինարներ և Powerpoint ներկայացումներ
4. Գրավոր աշխատանքների հանձնարարում և ներկայացում Powerpoint-ի միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Մշակույթ
և հասարակություն հասկացությունների գիտական արդի
մեկնաբանությունները: Թեմա 2` Մշակույթի և հասարակությունների տիպաբանության
մարդաբանական
արդի
մոտեցումները:
Թեմա
3`
Մշակույթի
գործառույթների
մարդաբանական տեսանկյունները: Թեմա 4` Ավանդույթի ու նորույթի ուսումնասիրության
մարդաբանական առումները: Թեմա 5` Արժեք հասկացությունը և արժեքների
տիպաբանության արդի մոտեցումները: Թեմա 6` Մշակույթ և հասարակություն:
Հասարակական հարաբերությունների մշակութային համատեսքտն ու ենթատեքստը: Թեմա 7`
Մշակույթ և ազգ: Ազգի տեսակները՝ էթնիկական և քաղաքացիական ազգի տիպերը: Թեմա 8`
Մշակույթի հոգեբանական առումները և մշակութային ու հոգեբանական մարդաբանություն
գիտությունների փոխառնչակցությոնների մշակութային համատեքստը: Թեմա 9` Մշակույթը
որպես նշանային համակարգ. Նշանի և խորհրդանշանի մարդաբանական առումները: Թեմա
10` Մշակույթի սրբազան և առօրեա (սակրալ և պրոֆան) առումները: Թեմա 11` Մշակութային
և հասարակական արդի գործընթացները և միտումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Эриксен Т., Что такое антропология, М. 2014.
2. Арутюнов С.А., Рыжакова С.И., Культурная антропология, М., 2002.
3. Матецкая А.В., Социология Культуры, М., 2006
4. Белик А. А., Культурная антропология, М., 2009..
5. Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր, դասագրքեր ու հոդվածներ էլեկտրոնային
կրիչով:

1104/Բ53
6. 8-րդ գարնանային կիսամյակ

Մասնագիտական պրակտիկա
7. Ստուգարքային

8. Պրակտիկայի նպատակն է` ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ
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6 կրեդիտ



Գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական
հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն
համապատասխան կառույցներում աշխատելու կարողությունները․



Օժանդակել ուսանողներին՝ յուրացնելու Թանգարանագիտության հիմունքները,
թանգարանային գործի տեսությունն ու մեթոդիկան:

9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Զանազանել թանգարանների պրոֆիլները, տիպերը, տեսակները, օրինակ՝ բացօթյա
թանգարան, տուն-թանգարան, ազգագրական թանգարան, հուշարձան համալիր

2. Ձեռք բերել թանգարանային իրեր, հնագիտական և ազգագրական գտածոներ, դրանք
անձնագրավորել, հաշվառել, դասդասել, ցուցադրել, պահպանել՝ ըստ գիտականորեն
մշակված սկզբունքների, լուսանկարել, գծագրել, կազմել կատալոգներ,
3. Նորագույն մեթոդները և տեխնոլոգիաները ներդնել թանգարանային գործում,
մասնավորապես ցուցադրության մեջ՝ նաև մերօրյա այցելուներին գրավելու նպատակով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Աշխատել թանգարաններում՝ որպես գիտաշխատող, էքսկուրսավար, մեթոդիստ
5. Գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնել թանգարանագիտության
բնագավառում,
6.

Հարկ եղած դեպքում անցկացնել տարբերակված էքսկուրսիաներ՝ կախված այցելուների
սոցիալ-տարիքային և այլ առանձնահատկություններից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Արժևորել թանգարանների դերը ոչ միայն մշակութային ժառանգության
պահպանման, հանրահռչակման, այլև զբոսաշրջության զարգացման գործում,
հասկանալ, թե ինչպես է իրականանում մշակութային արժեքների՝ այսպես կոչված
թանգարանացման գործընթացը։ Կատարել պատմական իրադարձության
հուշարձանացումը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
11. Ընկալել և վերլուծել հայոց մշակութային ժառանգությունը (հնագիտական և
ազգաբանական բաղադրիչներով)` որպես համակարգ և վերջինիս կարևոր
բաղադրիչները /ինքնություն, պատմական և կոլեկտիվ հիշողություն, այլ
բաղադրիչներ/, ինչպես նաև դրանց արդի փոխակերպումների էթնիկ, հասարակական
ու մշակութային հիմքերը:
12. Թվարկել և վերլուծել հնագիտական և ազգաբանական հետազոտությունների
մեթոդները,
տեխնիկաները,
հնագիտական
և
ազգաբանական
դաշտային
հետազոտությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման,
արդյունքների ամփոփման և վերլուծության հիմնական սկզբունքները։
13. Ուրվագծել հայ և համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պատմության
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հիմնախնդիրները,
ինչպես
նաև
ներկայացնել
արխիվային
թանգարանագիտության պատմության և տեսության խնդիրները։

գործի,

11. Կիրառվում են ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսանողները ծանոթանում են տվյալ թանգարանի պատմությանը,
առանձնահատկություններին, գիտացուցադրական, լուսավորչական, կրթամշակութային,
հասարակական գործունեությանը: Մանրամասն ուսումնասիրում են հիմնական
ցուցադրությունը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է գիտաշխատողի հետազոտական
թեման արտացոլված դրանում, այցելում են ֆոնդեր՝ հիմնական, գիտաօժանդակ,
փոխանակային՝ ծանոթանալով տարբեր իրերի պահպանման, վերականգնման
աշխատանքների առանձնահատկություններին,
2.Մասնակցում են ժամանակավոր ցուցահանդեսի, թանգարանային տարբեր միջոցառումների
կազմակերպմանը, լուսաբանմանը
3.Թանգարանների տեսասրահներում դիտում են թանգարանային գործին վերաբերող ֆիլմեր,
պեղման աշխատանքներ, նյութի հավաքում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է եզրափակիչ ստուգարքի միջոցով: Գնահատելիս հաշվի է
առնվում ուսանողի ակտիվ մասնակցությունը պրակտիկային, ինչպես նաև պրակտիկայի
ընթացքը ներկայացնող գրավոր ռեֆերատի կատարումը: Ռեֆերատը պատրաստվում է ակտիվ
պրակտիկային հաջորդած ժամանակահատվածում՝ տեղերում հավաքած ելակետային
նյութերի և համապատասխան ինչպես հանձնարարված՝ այնպես էլ սեփական
նախաձեռնությամբ առանձնացված գրականության հետ ծանոթացման արդյունքում:
13. Պրակտիկան ներառում է այցելություններ և ծանոթացումներ հետևյալ հիմնական
ուղղություններով .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Երևան քաղաքի պատմության թանգարան
Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր. Հայոց ազգագրության և ազատագրական
պայքարի պատմության թանգարան
Հովհաննես Թումանյանի թանգարան
Ժողովրդական արվեստների թանգարան
Հայաստանի պատմության թանգարան
Էջմիածնի պատմաազգագրական թանգարան
Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան
Մեծամոր պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան
Հայաստանի բնության պետական թանգարան

14. Առաջարկվող գրականության ցանկ.
1.Կիրակոսյան Լ.,Պատմաճարտարապետական միջավայրի պահպանության խնդիրները
Հայաստանի
ժամանակակից
քաղաքաշինական
լուծումներում,
Անցումային
հասարակության առանձնահատկություններ, Հան. Գիտ. նյութեր, «Սիմ» տպագրատուն,
Վանաձոր, 2011թ., էջեր 100-110:
2.Կիրակոսյան Լ. Վ., Պետրոսյան Հ. Պ., Երևանի քաղաքային (ուրբան) տարածքի
պատմական զարգացումը // ՃՇՀԱՀ Գիտական աշխատություններ. - Երևան, 2017. - Հ. I
(64). - Էջ 119-125:
3.
Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը 1801-1879, Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, Երևան, 1959, 671 էջ:
4. Հակոբյան Թ.,Երևանի պատմությունը, 1879-1917թթ., Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն , Երևան, 1963, 607 էջ:
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5. Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը, հնագույն ժամանակներից մինչև 1500թ., Երևանի
համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1969, 431 էջ:
6. Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը 1500-1800թթ., Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, Երևան, 1971, 522 էջ:
7. Հարությունյան Վ., Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Երևան, 1992, 540 էջ:
8.Հարությունյան Վ.,Երևանի եկեղեցիները,Երևան,1997:
9.Ղաֆադարյան
Կ.,
Երևանի
միջնադարյան
հուշարձաններն
ու
վիմական
արձանագրությունները, Երևան,1975:
10. Շահազիզ Եր., Հին Երևանը, Երևան, 2003, 271 էջ:
11.Гаспарян М., Архитектура Еревана XIX - начала XX века: Градостроительство, жилые дома,
общественные здания, промышленные сооружения, Ушардзан, Ереван, 2008, 200 էջ:
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Պատմության ֆակուլտետը մագիստրոսի
կրթական մակարդակում կազմակերպում է
ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Հայոց պատմություն»
2. «Համաշխարհային պատմություն»
3. «Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն»
4. «Կովկասագիտություն»
5. «Հնագիտություն և ազգագրություն»
6. «Արվեստաբանություն»
7. «Մշակութաբանություն»
8. «Սփյուռքագիտություն»
9. «Հայագիտություն»

1. ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Հայոց պատմություն», 022201.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Պատմության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա, հեռակա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների,
իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են համապատասխան
մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննու-թյունը: Հիմք՝ Երևանի պետական
համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2016 /2017 ուստարվա ընդունելության
կանոնակարգը:

9. Ծրագրի նպատակները


Ծրագրի նպատակը հայոց պատմության նրա սկզբնաղբյուրների ու պատմագրության
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վերաբերյալ

հիմնարար

գիտահետազոտական

գիտելիքներ,

տեսական

բարձր

պատրաստություն

ունեցող

և

աշխատանք կատարելու ունակ, ինչպես նաև վարչաքաղաքական

գործունեությանը կողմնորոշված մասնագետներ պատրաստելն է:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
24. Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի կարևոր հիմնախնդիրները,
դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ
գոյություն ունեցող տեսակետները:
25. Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական իրողությունների հետնախորքին
լուսաբանելու ու պարզաբանելու նախընտրելի դարաշրջանի բոլոր հիմնախնդիրները, դրանց
սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ
գոյություն ունեցող տեսակետները:
26. Հիմնարար կերպով բացատրելու

նախընտրած

հարցի

դրվածքը,

ներկայացնելու

սկզբնաղբյուրները, պատմագրությունը և հնարավորության դեպքում առաջարկելու լուծման
սեփական բանաձև:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Հավաքելու, դասակարգելու, համեմատելու և գնահատելու պատմական սկզբնաղբյուրները՝
պարզելով դրանց արժանահավատությունը:
2. Ընդհանուր տրամաբանության և պատմագիտության սկզբունքների, մեթոդների կիրառմամբ
վերլուծելու, ընդհանրացնելու խնդրո առարկա սկզբնաղբյուրներն ու պատմագիտական
աշխատությունները, կատարելու համապատասխան եզրակացություններ:
3. Վերլուծելու, մեկնաբանելու և գնահատելու հայոց պատմության տարբեր պատմափուլերին
վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցեր:
4. Հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում կռահելու միտումները և տալու
ճշմարտացի պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Ընտրելու
և
արդյունավետ
ուսումնասիրություն:

իրականացնելու

գիտական

հարցերի

ինքնուրույն

2. Պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով ռեֆերատներ,
զեկուցումներ, մագիստրոսական թեզեր, վարելու բանավեճեր՝ պահպանելով գիտական,
մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
3. Օգտվելու հայերեն և օտարալեզու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(արխիվային փաստաթղթեր, ձեռագիր մատյաններ, համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
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12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում են անցկացնել 2 ընթացիկ, 1 եզրափակիչ
քննություններ և ստուգարքներ: Ընթացիկ քննություններից մեկը, եզրափակիչները և ստուգարքները
անցկացվելու են բանավոր հարցման միջոցով: Իսկ ընթացիկ քննություններից երկրորդի դեպքում
նախատեսվում

է

գրավոր

աշխատանքի

(ռեֆերատ)

ներկայացում:

Ծրագրի

ավարտին

մագիստրանտները պաշտպանության են ներկայացնելու մագիստրոսական թեզ:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Հայոց պատմություն» մագիստրոսի կրթական ծրագիրը նախատեսված չէ՝ բավարարելու
տեղական կամ միջազգային գործատուների կոնկրետ պատվերներ, իսկ առաջարկվող ծրագրի
շրջանավարտները կարող են, բացի հարազատ ֆակուլտետից, աշխատանքի անցնել ՀՀ ԳԱԱ
պատմության,

արևելագիտության

ինստիտուտներում,

Հայոց

ցեղասպանության

թանգարան-

ինստիտուտում, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում, Հայաստանի ազգային արխիվում,
Հայաստանի

այլ

բուհերում

ու

հետազոտական

ինստիտուտներում,

ինչպես

նաև

միջին

մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում և հիմնական ու ավագ դպրոցներում:
Հավելենք, որ հայոց պատմության ամբիոնի շրջանավարտները կարող են աշխատել նաև պետական
կառավարման տարբեր օղակներում (ՀՀ Ազգային ժողով, Կրթության և գիտության, Սփյուռքի,
Պաշտպանության նախարարություններ, ԱԱԾ, ՎՊ, մարզպետարաններ, քաղաքապետարաններ) և
այլուր:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Կրթական ծրագրով սահմանված վերջնարդյունքների ձեռքբերումը դյուրացնելու նպատակով
ուսանողներին կտրամադրվեն տպագիր և էլեկտրոնային նյութեր, ֆակուլտետի համապատասխան
տեխնիկայով հագեցած լսարաններում կցուցադրվեն տեսաձայնային նյութեր ու ֆիլմեր:
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16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
«Հայոց պատմություն» մագիստրոսական ծրագրի մրցակցային, առաջատար դիրքը հաշվի
առնելով՝ ՀՀ կամ օտարերկրյա այլ բուհերի ծրագրային ու առարկայական հենանիշեր չեն
օգտագործվել: «Հայոց պատմություն» մագիստրոսական ծրագիրը մշակելիս որպես գլխավոր
կողմնորոշիչ ու չափանիշ է ընդունվել հայերի ազգային արժեքների, շահերի դիտանկյունից,
աշխարհի պատմագիտության ժամանակակից տեսական, մեթոդաբանական ձեռքբերումների և հայ
պատմագիտության ավանդույթների ու ժառանգության հիման վրա, դրանց համադրությամբ հայ
պատմագիտական մտքի զարգացման ապահովումը: Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և
օգտագործվել են ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի 7-րդ աստիճանի համար ներկայացված
բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական
ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ»-ը, «Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի
նկարագրիչների լրացման ուղեցույց»-ը և այլ նյութեր:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական
կարողություններ

Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, նպատակների և
խնդիրների հստակ գիտակցման ու պարզաբանման կարողություն
 Ուսանողների ակտիվության խրախուսման և մոտիվացնելու
կարողություն
 Ընդհանուր նպատակ սահմանելու և դրա իրականացման ուղղությամբ
ջանքերը համատեղելու հմտություն
Հետազոտական
 Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու
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կարողություն
 Ոսանողներին վերլուծական հմտությունները զարգացնելու, փաստերն
ու իրողությունները ընդհանրացնելու, երևույթները
համակողմանիորեն գնահատելու, տեսական եզրակացություններ
կատարելու կարողությունների ներդրման ձգտման առկայություն
 Ինտերդիսցիպլինար և համալիր հետազոտությունների
մեթոդաբանության իմացություն և իրականացման հմտություն
 Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման
ուսումնասիրության մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման
հմտություն
 Մագիստրանտներին, հայոց պատմության նոր մոտեցումներին ու
մարտահրավերներին համապատասխան, հետազոտական
աշխատանքի մղելու փորձառություն (կարելի է նաև մասնագիտական
պահանջների մեջ ներառել)
 Այլ երկրների գիտնականների հետ ընդհանուր հետազոտական
նախագծեր մշակելու և իրականացնելու ներուժի առկայություն
Հաղորդակցման
 Մագիստրանտներին որպես գործընկեր դիտարկելու և ազատ
ստեղծագործական մթնոլորտ ստեղծելու հմտություն
ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝
Word, Excel, Power-Point) հմտություններ,

Մասնագիտական կարողություններ


Հայոց պատմության հիմնախնդիրների, տարածաշրջանային
գործընթացների, Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական,
էթնոմշակութային պատմության, նյութական և հոգևոր մշակութային
ժառանգության ուսումնասիրության ժամանակակից եղանակների
իմացություն



տարածաշրջանում հայկական ներկայության փաստերի ու
իրողությունների իմացության, տարածաշրջանում հայկական էթնիկ
տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդի բացահայտման
կարողություն
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Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան


գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում

Մանկավարժական փորձ


խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը



վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն
միջազգային
վերապատրաստումների
և/կամ
որակավորման բարձրացման դասընթացների
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տեղական կամ
մասնագիտական

«ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

Բ1

Համաշխարհային
և
տարածաշրջանային
պատմական
գործընթացների համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության
բոլոր
պատմափուլերի
կարևոր
հիմնախնդիրները,
դրանց
սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև պատմագիտական միջավայրում
դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները:

Ա2

Ա3

Համաշխարհային

և

տարածաշրջանային

պատմական

Հավաքելու, դասակարգելու, համեմատելու և գնահատելու
պատմական
սկզբնաղբյուրները՝
պարզելով
դրանց
արժանահավատությունը:

Բ2

Ընդհանուր

տրամաբանության

և

պատմագիտության

իրողությունների հետնախորքին լուսաբանելու ու պարզաբանելու
նախընտրելի դարաշրջանի բոլոր հիմնախնդիրները, դրանց
սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև պատմագիտական միջավայրում

սկզբունքների,
մեթոդների
կիրառմամբ
վերլուծելու,
ընդհանրացնելու խնդրո առարկա սկզբնաղբյուրներն ու
պատմագիտական
աշխատությունները,
կատարելու

դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները:

համապատասխան եզրակացություններ:

Հիմնարար

կերպով

բացատրելու

նախընտրած

խնդրի(կամ

Բ3

խնդիրների)
դրվածքը,
ներկայացնելու
սկզբնաղբյուրները,
պատմագրությունը և հնարավորության դեպքում առաջարկելու

Վերլուծելու, մեկնաբանելու և գնահատելու հայոց պատմության
տարբեր պատմափուլերին վերաբերող գիտական ու քաղաքական
հնչեղություն ունեցող հարցեր:

լուծման սեփական բանաձև:
Բ4

Հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում կռահելու
միտումները և տալու ճշմարտացի պարզաբանումներ ու
մեկնաբանություններ:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Ընտրելու և արդյունավետ իրականացնելու գիտական հարցերի
ինքնուրույն ուսումնասիրություն:

Գ3

Օգտվելու
հայերեն
և
օտարալեզու
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից
(արխիվային
փաստաթղթեր,
ձեռագիր մատյաններ, համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):

Գ2

Պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական
թեմաներով ռեֆերատներ, զեկուցումներ, մագիստրոսական թեզեր,
վարելու բանավեճեր՝ պահպանելով գիտական, մասնագիտական
էթիկայի կանոնները:

Գ4

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ ()
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Օտար լեզու 1
Օտար լեզու 2
Հայոց պատմության հիմնահարցերը (6)
Հասարակական կառույցներ և գաղափարախոսություններ
/հին, միջին, նոր և նորագույն դարաշրջաններ/ (6)
Մասնագիտական արդի հիմնախնդիրները ()
Կիլիկիայի հայկական պետականությունը և
մերձավորարևելյան տարածաշրջանը ()
Հայաստանի պատմական ժողովրդագրություն ()
Արցախյան հիմնախնդիրը ()
Հայաստանի պատմական աշխարհագրության
հիմնախնդիրները (6)
Հայկական սփյուռքի պատմության հիմնահարցերը ()
Հայոց նորագույն պետականության պատմության
հիմնահարցերը(6)
Հայ գրի և գրատպության պատմություն ()
Հայ - ռուսական հարաբերությունները և Ռուսաստանի
հայկական գաղթավայրերը ()
Հայագիտության արդի մարտահրավերները համացանցում ()
Քաղաքացիական կռիվների հիմնախնդիրը հայոց
պատմության մեջ(3)
Հայոց և այլ ցեղասպանությունների համեմատական
վերլուծություն ()
Հայկական ինքնություն ()
Հայ-թուրքական հարաբերությունները 1878 թ. մինչև մեր
օրերը (6)
Հայաստանը Բագրատունյաց դարաշրջանում (6)

Մոդուլի
թվանիշը
1106/Մ01
0309/Մ02

Ա Ա2 Ա3 Ա4
1
X
X

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա6
Բ Բ Բ3 Բ4 Բ Բ Բ Բ8 Գ
5
1 2
5 6 7
1
X
X

Գ
2

Գ
3
X

1602/Մ03
1602/Մ04
1106/Մ05
1102/Մ06

X
X
X
X

1106/Մ07
1106/Մ08

X
X

X
X

1106/Մ09
1106/Մ10
1106/Մ11

X
X
X

X

1106/Մ12
1106/Մ13

X
X

1106/Մ14
1106/Մ14

X
X

1106/Մ14
1106/Մ14

X
X

1106/Մ14

X

1106/Մ14
1106/Մ15

X
X

1106/Մ15

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
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X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

Գ4

Միջնադարի հայոց պատմության աղբյուրներն ու մեթոդները
(6)
Գիտական սեմինար
Գիտական սեմինար
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Գիտական սեմինար
Մագիստրոսական թեզ

1106/Մ15
1106/Մ16
1106/Մ17
1106/Մ18
1106/Մ19
1106/Մ20
1106/Մ21

X

X

X
X
X
X

X
X

751

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

«ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1106/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

շաբաթական 2 ժամ
1-ին կիսամյակ՝ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3 ECTS կրեդիտ

դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ,
Ստուգարք



զարգացնել հումանիտար ոլորտում մասնագիտական հմտությունները
հետազոտությունների պլանավորման և ժամանակակից մեթոդների միջոցով,



ներկայացնել հումանիտար
ձևաչափերը և մեթոդները,



պատրաստել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք կատարելու ունակ
մասնագետներ:

ոլորտում

հետազոտության

պլանավորման

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու հումանիտար գիտակարգերում հետազոտության պլանավորման
հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները,
2. մեկնաբանելու հումանիտար ոլորտում հետազոտության ինչպես դասական,
այնպես էլ արդի մեթոդները,
3. պարզաբանելու հումանիտար գիտակարգերի շուրջ առկա հետազոտական
աշխատանք կատարելու հիմնարար սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու գիտական բնույթի աղբյուրների հավաքման, պահպանման և մշակման
մեթոդները,
5. օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հումանիտար
գիտակարգերում ուսումնասիրություններ կատարելիս,
6. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելու համացանցային աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն
ստանալու համար,
8. վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ,
9. արդյունավետ կերպով պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսներ,
10. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշելու նորերը,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 Հավաքելու, դասակարգելու, համեմատելու և գնահատելու պատմական
սկզբնաղբյուրները՝ պարզելով դրանց արժանահավատությունը:
Բ2 Ընդհանուր տրամաբանության և պատմագիտության սկզբունքների, մեթոդների
կիրառմամբ վերլուծելու, ընդհանրացնելու խնդրո առարկա սկզբնաղբյուրներն ու
պատմագիտական
եզրակացություններ:

աշխատությունները,

կատարելու

համապատասխան

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական կամ սեմինար պարապմունք համակարգիչների կիրառմամբ,
3. քննարկման անցկացում համակարգչի և թաչսքրին էկրանի միջոցով
համացանցային հարթակների դիտարկմամբ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն,
2. Հետազոտության խնդիրը հումանիտար գիտակարգերում,
3. Հետազոտության պլանավորման արդի չափորոշիչները,
4. Հետազոտության մեթոդները հումանիտար գիտակարգերում,
5. Հետազոտության արժևորում և կիրառականացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Charles Harvey, Jon Press, DataԲases in Historical Research: Theory, Methods and
Applications, PuԲlished Բy Palgrave Macmillan , Hampshire, New York, 1996.
2. Chicago-Style Citation Quick Guide: Notes and ԲiԲliography: Sample Citations // URL:
http://www. chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html , 12.04.2017:
3. Ղազարյան
Ա.,
Գիտական
հետազոտության
մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015:

0309/Մ02

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում-4
շաբաթական 2 ժամ
գործ. - 30 ժամ
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEԲ - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի
օգնությամբ
սովորեցնել աշխատել WEԲ - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




հենքի դերը իր մասնագիտությունում
ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները
տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի
նշադրման HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Գ3 Օգտվելու հայերեն և օտարալեզու տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից (արխիվային փաստաթղթեր, ձեռագիր մատյաններ, համացանցային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2.

համագործակցային ուսուցում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգչի
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 ACCESS համակարգ


HTML լեզու

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
10. Joan LamԲert, Joyce Cox , Microsoft Access 2013 Step Բy Step. // Online Training
Solutions, Inc., 2015, 429 p.
11. ElizaԲeth Castro, Բruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. //
Peachpit Press, 2013, 576 p.

1602/M03

Օտար լեզու-1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. - 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք
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8. Դասընթացի նպատակն է՝





կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր
մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ
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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) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ3 Օգտվելու հայերեն և օտարալեզու տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից (արխիվային փաստաթղթեր, ձեռագիր մատյաններ,
համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
13. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
14. անհատական և խմբային աշխատանք,
15. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
16. ինքնուրույն աշխատանք,
17. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն
նախագծի իրականացում),
18. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
19. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Կատարվում է բանավոր հարցում հետևյալ
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կերպ.
1.
2.
3.
4.

մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի
վերաբերյալ:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine Բ. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine Բ.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3.Սփյուռքագիտություն/հայագիտություն/մագ.1 կուրս
Literature of the Armenian Diaspora,World Literature Today,Vol. 60 No.2,Literatures of
the
Middle East:A Fertile Crescent (Spring, 1986), pp. 224-228 PuԲlished Բy: Բoard of
Regents
of
the University of Oklahoma.

1602 /M04

Օտար լեզու-2

3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

գործ. - 30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

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
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ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (Բ2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների Բ2-C1 մակարակին 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.
1. Գ3 Օգտվելու հայերեն և օտարալեզու տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից (արխիվային փաստաթղթեր, ձեռագիր մատյաններ,
համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:

13.

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման
յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. DeBora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
2. Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space
Independent PuԲlishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
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5. Pauline Cullen “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan PuԲlishing 2016

1106/Մ05

Հայոց պատմության հիմնահարցերը

6 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

դաս.- 30 ժամ, գործ.- 30ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել հայոց պատմության հիմնախնդիրները,
բացահայտել հայոց
պատմության տարբեր փուլերում տեղի ունեցած և ընթացող տարաբնույթ գործընթացների օրինաչափություններն ու պատճառահետևանքային կապերը, մատնանշել դրանց
բնորոշ առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Համաշխարհային պատմական գործընթացների համատեքստում ներկայացնելու
հայոց
պատմության
հիմնախնդիրները,
դրանց
սկզբնաղբյուրներն
ու
ուսումնասիրվածության արդի վիճակը,
2. Մատնանշելու հայոց պատմության տարբեր փուլերում տեղի ունեցած և ընթացող
տարաբնույթ գործընթացների օրինաչափություններն ու պատճառահետևանքային
կապերը, դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. Վերլուծելու և արհեստավարժ մեկնաբանելու հայոց պատմության գիտական և
քաղաքական հնչեղություն ունեցող հիմնախնդիրները,
4. Վերաարժևորելու այդ շրջանի պատմության վիճահարույց մի շարք հիմնախնդիրներ,
5. Բացահայտելու և քննադատելու հայոց պատմության տարբեր հարցերի վերաբերյալ կեղծարարությունները և պաշտպանելու այդ խնդիրների վերաբերյալ մշակված
գիտական հայեցակարգերը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ.
6. Վերլուծելու առկա խնդիրները և տալու դրանց օբյեկտիվ ու իրատեսական
գնահատականը,
7.Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի կարևոր
հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև պատմագիտական
միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները:
2. Ա2 Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական իրողությունների
հետնախորքին լուսաբանելու ու պարզաբանելու նախընտրելի դարաշրջանի բոլոր
հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև պատմագիտական
միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները:
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3. Բ3 Վերլուծելու, մեկնաբանելու և գնահատելու հայոց պատմության տարբեր
պատմափուլերին վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող
հարցեր:
4. Գ2 Պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով
ռեֆերատներ, զեկուցումներ, մագիստրոսական թեզեր, վարելու բանավեճեր՝
պահպանելով գիտական, մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն և փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Հայոց
պատմության
հիմնախնդիրների
սկզբնաղբյուրները
և
ուսումնասիրվածությունը:
2. Հայոց հնագույն, հին և միջնադարյան պատմության հիմնահարցեր:
3. Հայկական հարցը. ծագումը, բովանդակությունը, էվոլյուցիան:
4. Նոր շրջանի հայ ազատագրական շարժումները:
5. Հայոց ցեղասպանությունը:
6. Հայ ժողովրդի ճակատագրում Ռուսաստանի դերի գնահատման խնդիրը:
7. Հայ ազգային-քաղաքական կուսակցությունների գնահատման հարցում խորհրդային
գաղափարախոսական կարծրատիպերի ստեղծումը:
8. Առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերը և հայ ժողովուրդը:
9. Հայոց նորագույն պետականությունը և հայկական Սփյուռքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. I, Ե., 1981, հ. I-II, Ե, 2007, 2011:
2. Հայ ժողովրդի պատմություն (ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.), հ. I, Ե., 1971, h. II, Ե., 1981, հ. III, Ե.,
1976, հ. IV, Ե., 1972:
3. Հայոց պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հատոր III, գիրք առաջին, Ե., 2010, գիրք
երկրորդ, Ե., 2015, հատոր IV, գիրք առաջին, Ե., 2010:
4. Հովհաննիսյան Ռ. Գ., Հայաստանի Հանրապետություն, հ. I, Ե., 2005, h. II, Ե., 2014, հ.
III, Ե., 2016, հ. IV, Ե., 2016:
5. Մինասյան Է., Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմություն, Ե., 2013:
6. Սիմոնյան Հր., Ազատագրական պայքարի ուղիներում, գիրք I, Ե., 2003, գիրք II, Ե.,
2003, գիրք III, Ե., 2009, գիրք IV, Ե., 2010, գիրք V, Ե., 2013:
7. Տատրյան Վ., Հայոց ցեղասպանության հերքման հիմնական փաստարկները.
աղավաղման և կեղծարարության ուսումնասիրություն, Ե., 2005:
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1102/Մ06

Հասարակական կառույցներ և
6 ECTS կրեդիտ
գաղափարախոսություններ /հին, միջին, նոր
և նորագույն դարաշրջաններ/
շաբաթական 4 ժամ
դաս.- 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել համաշխարհային պատմության տարբեր
դարաշրջաններին
առավել հատուկ հասարակական կառույցների ու
գաղափարախոսությունների ընդհանուր միտումներն ու բովանդակությունը,
 ծանոթացնել հասարակական կառույցների և գաղափարախոսությունների
ինչպես կայացման ու ձևավորման, այդպես և փոխակերպությունների
ընթացքին,
 բացատրել հասարակական կառույցների և գաղափարախոսությունների
փոխակերպման առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու տարբեր դարաշրջանների հասարակական կառույցների և
գաղափարաբանությունների փոխհարաբերությունները,
2. ներկայացնելու տարբեր դարաշրջանների հասարակական կառույցների և
գաղափարաբանությունների տիպաբանությունը, դրանց բովանդակային և
կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
3. քննարկելու հասարակական կառույցներից ու գաղափարախոսություններից
յուրաքանչյուրի հիմնարար բաղադրիչներն ու առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տիպաբանելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերում ի հատ
եկած հասարակական կառույցներն ու գաղափարաբանությունները,
2. միմյանց
համադրելու
հասարակական
կառույցների
և
գաղափարաբանությունների
փոխակերպությունների
առանձնահատկությունները,
3. վերլուծելու և քննադատաբար վեր հանելու դրանց առավելություններն ու
սահմանափակությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագերծելու հասարակական կառույցների և գաղափարաբանությունների
վերաբերյալ գիտելիքներն ու հմտությունները պատմագիտական հետազոտական աշխատանքներ կատարելիս,
2. կատարելու հետազոտական աշխատանք հասարակական կառույցներին և
գաղափարաբանություններին առնչվող հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի
կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2. Ա2 Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական իրողությունների
760

հետնախորքին լուսաբանելու ու պարզաբանելու նախընտրելի դարաշրջանի
բոլոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
3. Բ3 Վերլուծելու, մեկնաբանելու և գնահատելու հայոց պատմության տարբեր
պատմափուլերին վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող
հարցեր:
4. Գ2Պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով
ռեֆերատներ, զեկուցումներ, մագիստրոսական թեզեր, վարելու բանավեճեր՝
պահպանելով գիտական, մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. powerpoint-ով ներկայացումներ,
3. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
5. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ,
6. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է
2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հին Արևելքի քաղաքակրթական տիպաբանություն:
2. Պոլիսային
համակեցության
ձևավորումը
Հին
Հունաստանում
3.
Հռոմեական
քաղաքակրթությունը՝ հանրապետությունից դեպի տերություն։ 3. Միջնադարյան
աստվածակենտրոն քաղաքակրթության կառույցն ու տիպաբանությունը: 4.
Վերածննդի դարաշրջանի հասարակական կառույցը. Գաղափարաբանություն,
մշակույթ, կրոն։ 5. Արդյունաբերացում և իմպերիալիզմ. Եվրոպակենտրոն
աշխարհակարգի հաստատումն ու ճգնաժամը (1851-1918 թթ.): 6. Նոր
աշխարհակարգ. ավանդական ժողովրդավարություն, ամբողջատիրական
հասարակարգեր, հակամարտություններ և ռազմավարություններ (1918-1945
թթ.): 7. Սառը պատերազմյան և Հետսառըպատերազմյան աշխարհը.
վերափոխումներն արդի շրջափուլում (1945-մեր օրեր):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John Բoardman, Jasper Griffin, Oswyn Murray, The Oxford History of Greece and the
Hellenistic World, Oxford: Oxford University Press, 2002.
2. John Բoardman, Jasper Griffin, Oswyn Murray, The Oxford History of the Roman
World, Oxford: Oxford University Press, 2002.
3. Jeffrey Բurton Russell, Medieval Civilization, Oregon: Wipf and Stock, 2005.
4. Peter N. Stearns, Eric W. Nelson, The Industrial Revolution in World History, Fourth
Edition, New York: Westview Press, 2012.
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5. Tignor R. et. al., Worlds Together, Worlds Apart: A History of the World from the
Բeginnings of Humankind to the Present, 3rd. edn., New York: Norton, 2011.
6. Понтинг К., Всемирная история. Новый взгляд / пер. с англ., М.: ACT: Астрель,
2010.
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Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

շաբաթական 2 ժամ

դաս.- 30 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Անկախացած

Հայաստանի

պայմաններում`

պահանջների համեմատ վերանայելու
հիմնահարցեր,
վերաիմաստավորելու

ժամանակի

խնդիրների

ու

առանձին տեսություններ ու
հասարակության
ֆորմացիոն

զարգացման տեսության, պատմության մեջ անհատի և ժողովրդի դերի
հարաբերակցության, դասակարգերի ու դասակարգային պայքարի, և այլնի
վերաբերյալ
մարքսիստական
պատմահայեցողության
դոգմատիկ
տեսությունները,


Ներկայացնելու

արդի

պատմաշրջանում

հայ

պատմագիտության

առջև

ծառացած հիմնախնդիրները,


Պարզաբանելու հայ ժողովրդի ճակատագրում Ռուսաստանի խաղացած դերը,
գնահատելու Խորհրդային Հայաստանի նշանակությունը և հարակից այլ
խնդիրներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

Ներկայացնելու դասընթացի վերաբերյալ հրապարակի վրա առկա գիտական

2.

վերջին ուսումնասիրությունները,
Լուսաբանելու խորհրդային շրջանում անցյալի պատմության մի շարք էջերի
արհեստական

խմբագրումները,

մատնանշելու

«Հայոց

պատմություն»

դասընթացի վերագնահատման ենթակա հիմնահարցերը և դրանց տրված
կամայական գնահատականները,
3.

Հիմնավորելու պատմական առանձին երևույթների ու իրադարձությունների,
զարգացման որոշակի գործընթացների վերաբերյալ նոր դիրքորոշումներն ու
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Իրատեսորեն գնահատելու ներքին ու արտաքին տարբեր գործոնների դերը Հայոց
պատմության մի շարք առանցքային հարցերի հանգուցալուծման գործում,
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արժևորելու

պատմական

գործիչների

և

քաղաքական

ուժերի

իրական

դերակատարությունը,
2.

Համադրելու

և վերլուծելու

տարբեր

հարցերի

վերաբերյալ խորհրդային,

սփյուռքահայ և հետխորհրդային պատմագիտության մշակած հայեցակարգերը,
բացահայտելու դրանց ուժեղ և խոցելի կողմերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1.

Վերլուծելու

փաստեր

և

կատարելու

հետևություններ,

ճիշտ

և

տեղին

օգտագործելու պատմականության սկզբունքը,
2. Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հետազոտական
աշխատանքներում և գիտական բանավեճերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի
կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2. Բ2 Ընդհանուր տրամաբանության և պատմագիտության սկզբունքների,
մեթոդների կիրառմամբ վերլուծելու, ընդհանրացնելու խնդրո առարկա
սկզբնաղբյուրներն ու պատմագիտական աշխատությունները, կատարելու
համապատասխան եզրակացություններ:
3. Գ2 Պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով
ռեֆերատներ, զեկուցումներ, մագիստրոսական թեզեր, վարելու բանավեճեր՝
պահպանելով գիտական, մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Քննարկում և բանավեճ,
3. Ռեֆերատների պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
11. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցմամբ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մարքսիստական պատմահայեցողությունը և խորհրդահայ պատմագիտական
դպրոցը: 2.Հայոց պատմության վերաբերյալ խորհրդահայ պատմագիտության
մշակած մի շարք հայեցակարգերի վերաարժևորման խնդիրը: 3.Ֆորմացիաների
տեսությունը և հայոց պատմության պարբերացումը: 2. Քաղաքական
կողմնորոշման և արտաքին գործոնի դերի խնդիրը: 5.Ռուսաստանը հայ ժողովրդի
ճակատագրում. «երկու Ռուսաստանների» տեսության հերքումը: 6. Նոր շրջանի
հայ ազատագրական շարժումների և հայ քաղաքական կուսակցությունների
գնահատման խորհրդային կարծրատիպերը: 7. Զինյալ պայքարը Սփյուռքում 19701980-ական թթ.: Հայոց նորագույն պետականության հիմնախնդիրը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբյան Ա., Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային
Հայաստանում, Եր., 2016:
2. Հայոց պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հատոր III, գիրք առաջին, Եր., 2010, գիրք
երկրորդ, Եր., 2015, հատոր IV, գիրք առաջին, Եր., 2010:
3. Հովհաննիսյան Պ.,
4. Ղազախեցյան Վ., Հայաստանը 1920-1940 թվականներին, Եր., 2005:
5. Մինասյան Է., Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմություն, Եր., 2013:
6. Սիմոնյան Հր., Ազատագրական պայքարի ուղիներում, գիրք I, Եր., 2003, գիրք II,
Եր., 2003, գիրք III, Եր., 2009, գիրք IV, Եր., 2010, գիրք V, Եր., 2013:
7. Վիրաբյան Ա., Հայաստանը Ստալինից մինչև Խրուշչով. հասարակականքաղաքական կյանքը (1945-1957), Եր., 2001:
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Կիլիկիայի հայկական պետականությունը և
մերձավորարևելյան տարածաշրջանը

3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.- 30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննություն

Դասընթացի նպատակն է՝


Կիլիկիայի հայկական պետության պատմության և 11-14-րդ դդ.
մերձավորարևելյան տարածաշրջանում՝ նրա խաղացած դերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքների տրամադրումը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն (ուսանողները կիմանան)՝
1. Թվարկել ու նկարագրել Կիլիկիայի հայկական պետության պատմության
սկզբնաղբյուրները, ընթացքը,
2. 11-14-րդ դդ. մերձավորարևելյան տարածաշրջանի քաղաքական
գործընթացների հետնախորքին ներկայացնել կիլիկյան հայկական պետության
պատմության կարևոր հանգրվանները, առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիլիկիայի հայկական պետության պատմության վերաբերյալ փոքր
ուսումնասիրություն,
2. Համեմատելով և համադրելով պարզաբանել Կիլիկիայի հայկական պետության
պատմության սկզբնաղբյուրները, նրա պատմության քաղաքական, սոցիալտնտեսական, ժողովրդագրական ու մշակութային առավել կնճռոտ և ուշագրավ
խնդիրները,
3. Արժևորել ու գնահատել Կիլիկիայի հայկական պետության դերն ու
նշանակությունը համաշխարհային և հայոց պատմության մեջ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի
կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2. Բ2 Ընդհանուր տրամաբանության և պատմագիտության սկզբունքների,
մեթոդների կիրառմամբ վերլուծելու, ընդհանրացնելու խնդրո առարկա
սկզբնաղբյուրներն ու պատմագիտական աշխատությունները,
համապատասխան եզրակացություններ:

կատարելու

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ,
3. Սեմինար պարապմունք,
4. Ինքնուրույն աշխատանք (ռեֆերատ):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կիլիկիայի հայկական իշխանությունը,
2. Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը,
3. Կիլիկիայի հարակից մերձավորարևելյան երկրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն,
աշխատասիրությամբ Կարեն Մաթևոսյանի, Երևան, 2014։
2. Հայոց պատմություն, (ՀՀ ԳԱԱ) հ II, Երևան, 2014 թ.
3. Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիրները և հայերը, հ. Ա, Երևան, 2005, հ. Բ, Երևան,
2007։
4. Կիլիկյան Հայաստանը սահմանակից պետական միավորումների
ընկալումներում, Ա Բոզոյանի խմբագրությամբ, Երևան, 2016։
5. Claude Mutafian, L’Arménie du Levant (XIe-XIVesiècle), Paris, Les Բelles Lettres,
2012, t. 1-2.
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Հայաստանի

պատմական 3 ECTS կրեդիտ

ժողովրդագրության
շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննություն

1. Դասընթացի նպատակն է՝




Մագիստրանտին ծանոթացնել Հայաստանի պատմական ժողովրդագրության
հիմնական սկզբնաղբյուրներին և հիմնադրույթներին,
Պատկերացնել Հայկական լեռնաշխարհում տեղաբնիկ հայ էթնոսի
ձևավորման ու զարգացման գործընթացը,
Ձևավորել պատկերացում Հայկական բարձրավանդակում, ինչպես հայ
բնակչության տեղաբաշխման, այնպես էլ այլ էթնիկ ընդհանրություննեերի
ներթափանցումների տեղաբաշխման ու տեղաշարժերի մասին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Ընդհանուր գծերով ներկայացնել հազարամյակների ընթացքում Հայաստանում
տեղի ունեցած պատմաժողովրդագրական ու էթնոկրոնական գործընթացները՝
մատնանշելով առկա խնդիրները,
2. Դասակարգել, պարզաբանել ու լուսաբանել թեմային առնչվող գիտական,
ինչպես
նաև
հակահայկական, քաղաքական-քարոզչական բնույթի
գրականության բովանդակությունը, նպատակներն ու միտումները,
3. Կողմնորոշվել Հայկական լեռնաշխարհի ազգաբաշխական քարտեզագրական
խնդիրներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Կատարել
սեփական
անհրաժեշտ
եզրահանգումներ,
ձևավորել
ժողովրդագրության թեմայով ինքնուրույն հոդվածներ գրելու կարողություն,
2. Հայաստանի պատմական ժողովրդագրության առանձին հարցերի վերաբերյալ
կատարել փոքրիկ պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն,
3. Պատմագիտական սկզբունքների ու մեթոդների կիրառմամբ, պատմական
սկզբնաղբյուրների
հիման
վրա
բացահայտել
թուրք-ադրբեջանական,
վրացական քարոզչական աշխատանքների խեղաթյուրումները՝ կատարելով
համապատասխան եզրակացություններ ու տալով գնահատականներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. Ուսումնառության ընթացքում կատարած հետազոտական աշխատանքի
շնորհիվ կիրառել ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները, վերլուծել
աղբյուրագիտական նյութը, կատարել ինքնուրույն ուսումնասիրություններ,
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի
կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
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պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2. Բ2Ընդհանուր տրամաբանության և պատմագիտության սկզբունքների,
մեթոդների կիրառմամբ վերլուծելու, ընդհանրացնելու խնդրո առարկա
սկզբնաղբյուրներն ու պատմագիտական աշխատությունները, կատարելու
համապատասխան եզրակացություններ:
3. Բ4 Հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում կռահելու
միտումները և տալու ճշմարտացի պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ:
4. Գ1Ընտրելու և արդյունավետ իրականացնելու գիտական հարցերի ինքնուրույն
ուսումնասիրություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասընթացի ունկընդրում և քննարկում,
2. Ուսանողների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում,
3. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում,
4․ Համապատասխան ազգաբաշխական նյութերի դիտարկում և քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Հայ ժողովրդի կազմավորման գործընթացը,
2. Հնագույն պետական կազմավորումների էթնիկ բնույթը,
3․Հելլենիզմը և Հին Հայաստանի էթնոժողովրդագրական նկարագիրը,
4․Առաջին

զանգվածային

օտար

էթնիկ

միավորների

ներթափանցումները

Հայաստան,
5․ Հայաստանի վարչաժողովրդագրական պատկերը 16-րդ դ․-19-րդ դ․ 1-ին
երեսնամյակին,
6.Ժողովրդագրական

իրավիճակը

Հայաստանում

Արևելյան

Հայաստանի՝

Ռուսաստանին միացումից հետո,
7.Հայոց ցեղասպանությունը և հայերի հայրենազրկումը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ալեքսանդրապոլի գավառը վիճակագրական նյութերում (XIX դ.–XX դ. սկիզբ).
փաստաթղթերի
և
նյութերի
ժողովածու, աշխատասիրությամբ Ա.
Ս.
Հայրապետյանի, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 271 էջ:
2.Ակոպով Ա.. Ա., Տայք. վարչաժողովրդագրական պատկերը XVI դարից XIX դարի I
երեսնամյակը, Եր., Պատմ. ինստ., 2013, 213 էջ:
3.Ամիրջանյան Հ.Հ., Լոռին XVIII դարի վերջին և XIX դարի առաջին երեսնամյակին
(պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության
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ինստիտուտ, 2010, 164 էջ:
4.Խանլարի Կ.Հ., Հայ բնակչութեան էթնոկրօնական վերակերպումները Թուրքիայի
Հանրապետութիւնում (1923-2005 թթ.), Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ,
2005, 118 էջ:
5.Մելքոնյան Ա.Ա., Էրզրում. Էրզրումի նահանգի հայ ազգաբնակչությունը XIX դարի
առաջին երեսնամյակին, Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն, Եր.,
ԳԱԱ հրատ., 1994, էջ 180:
6.Մելքոնյան Ա.Ա., Ջավախքը 19-րդ դարում և 20-րդ դարի առաջին քառորդին, Եր.,
«Զանգակ-97», 2003, 543 էջ:
7.Մուրադյան Հ. Ղ., Կարսի նահանգի վարչաժողովրդագրական նկարագիրը 19-րդ
դարի առաջին երեսնամյակին, Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2006, 236 էջ:
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Արցախյան հիմնախնդիրը

3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

Դաս․ - 30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց

եզրափակիչ

գնահատման

քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝ մագիստրանտներին ներկայացնել Արցախյան
հիմնախնդրի էությունը և բովանդակությունը, հիմնավորել իր՝ ազատ ինքնորոշման
իրավունքով Մայր Հայաստանի կազմում լինելու համար արցախահայության
պայքարի պատմական արդարությունը, ազգային – ազատագրական պայքարում
1990-ականների

առաջին

օրինաչափությունը

և

կեսին

արցախահայության

նշանակությունը,

տարած

պարզաբանել

հաղթանակի

արցախյան

երկրորդ

պատերազմից հետո հարցի տևական ու արդարացի լուծման հնարավորությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Դասակարգել ու ներկայացնել թեմային առնչվող սկզբնաղբյուրները,
2. Տալ հիմնախնդրին վերաբերող գրականության քննական վերլուծությունը,
3. Ձևակերպել հիմնախնդրի առավել կարևոր թեմաները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4.

Արցախյան

հիմնախնդրի

բովանդակության

վերաբերյալ

դրսևորել

ինքնուրույն մոտեցումներ և տալ գնահատականներ,
5. Գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
6. Համեմատական վերլուծություն կատարել հետխորհրդային տարածքում
գոյություն ունեցող համանման խնդիրների հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
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համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի կարևոր
հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև պատմագիտական
միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները:
2. Բ3 Վերլուծելու, մեկնաբանելու և գնահատելու հայոց պատմության տարբեր
պատմափուլերին վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող
հարցեր:
3. Բ4 Հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում կռահելու միտումները և տալու ճշմարտացի պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Արցախյան ազատամարտի վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմերի
դիտում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2

միավոր:

Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է

2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5

միավոր:

Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արցախը 1918-1923 թթ.,
2. Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Խորհրդային Ադրբեջանի կազմում,
3. Արցախյան շարժման նոր փուլը (1988-1991 թթ.),
4. Ազգային-ազատագրական պայքարի զինված փուլը (1991-1994 թթ.),
5. Արցախյան հիմնախնդրի միջազգայնացումը:
6.

Արցախյան

երկրորդ

պատերազմը.

հնարավոր տարբերակները
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հիմնախնդրի

հանգուցալուծման

8. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Իշխանյան Ե., Լեռնային Ղարաբաղը 1917-1920 թթ., Ե., 1999:
2. Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Сборник документов и материалов. Отв.
Редактор В. Микаелян, Е., 1992.
3. Статус Нагорного Карабаха в политико-правовых документах и материалах, Е.,
1995.
4. Աբրահամյան Հ. Մ., Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1921 թթ., Ե., 1991:
5. Արշակյան Ա., Արցախյան գոյապայքարը (1985-1992 թթ.), Ե., 2004:
6. Բալայան Վ., Արցախի պատմություն, Ե., 2011:
7. Բեգլարյան

Հր.,

Արցախ-նամե.

Ղարաբաղյան

շարժում,

գիրք

երրորդ,

Ստեփանակերտ, 2006:
8. Խաչատրյան Հ., Ղազարյան Գ., Մարգարյան Ս., Հաղթանակներն ինչպես եղել
են, Ե., 2008:
9. Հարությունյան Հ. Մ., Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1921 թթ., Ե., 1991:
10. Հարությունյան Մ. Ա., Արցախյան պատերազմի սկիզբը և Շուշիի ազատագրումը, Ե., 2004:
11. Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմը. 1988-1994 թթ., Հանրագիտարան,
Ե., 2004:
12. Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարը, հ. Ա, Ե., 1994:
13. Тарасов С. Н., Мифы о карабахском конфликте, М., 2012:
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Հայաստանի պատմական աշխարհագրության

6 ECTS կրեդիտ

հիմնախնդիրները
շաբաթական 4 ժամ

դաս. – 30 ժամ, գործ.-30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




Ծանոթացնել ուսանողին Հայաստանի պատմական աշխարհագրության
հիմնական սկզբնաղբյուրներին և հիմնադրույթներին
Օգնել հասկանալու Հայաստանի սահմանների և ներքին վարչական
կառուցվածքի տրամաբանությունը,
Նպաստել ուսանողի քարտեզի իմացության, իսկ հարկ եղած դեպքում՝ նաև
որոշակի քարտեզագրական հմտությունների զարգացմանը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Թվարկել և վերարտադրել թեմային առնչվող սկզբնաղբյուրների հաղորդած
տվյալները,
2. Դասակարգել և լուսաբանել թեմային առնչվող ուսումնասիրությունների
հիմնական դրույթները,
3. Կողմնորոշվել քարտեզագրական նյութի տվյալների դասակարգման ոլորտում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Գիտահետազոտական գործունեության բնագավառում կիրառել
ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
2. Համադրել սկզբնաղբյուրների տեղեկությունները, անհրաժեշտության դեպքում՝
վերաձևակերպել թեմային առնչվող առանձին դրույթներ,
3. Կատարել անհրաժեշտ եզրահանգումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի կարևոր

հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև պատմագիտական
միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները:
2. Բ2Ընդհանուր տրամաբանության և պատմագիտության սկզբունքների, մեթոդների
կիրառմամբ վերլուծելու, ընդհանրացնելու խնդրո առարկա սկզբնաղբյուրներն ու
պատմագիտական
եզրակացություններ:

աշխատությունները,

կատարելու

համապատասխան

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասընթացի ունկընդրում և քննարկում,
2. Ուսանողների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում,
3. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում,
4․ Համապատասխան քարտեզագրական նյութի դիտարկում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է
2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Հնագույն ցեղային «երկրները» որպես Հայաստանի վարչական բաժանման
հիմք:
2․ Արտաշես Ա-ի վարչական բարեփոխումները Մեծ Հայքում։ Արդյունքները:
3․ Հայաստանի վարչական քարտեզն ըստ Պտղոմեոսի «Աշխարհագրության»։
Աշխարհների համակարգի ձևավորումը «Աշխարհացոյց»-ի հեղինակի և
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ստեղծման ժամանակի հիմնահարցը:
4․ Հայաստանի վարչական կառուցվածքը զարգացած ավատատիրության
դարաշրջանում
ըստ Վարդան Արևելցու «Աշխարհացոյց»-ի:
5․ Հայաստանի վարչական կառուցվածքը 16-րդ դ․-19-րդ դ․ 1-ին երեսնամյակը։
Արևելյան և Արևմտյան Հայաստան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․Երեմյան Ս. Տ., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (փորձ VII դարի հայկական
քարտեզի վերակազմության ժամանակակից քարտեզագրական հիմքի վրա), Եր.,
1963:
2․ Հարությունյան Բ. Հ., Մեծ Հայքի վարչա-քաղաքական բաժանման համակարգն
ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, Մաս Ա (արևմտյան և հարավային աշխարհներ), Երևան,
2001:
3․ Հարությունյան Բ. Հ., Հայաստանի պատմության ատլաս, Ա մաս, Ե․, 2004։
4․ Հակոբյան Թ. Խ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն, Ե., 2007։
5․ Յակոբեան Ա., «Աշխարհացոյց» Է դարի Անանունի, գիտաքննական բնագիր.«Հանդէս ամսօրեայ» տարեգիրք, Վիեննա-Երևան, 2013, թիւ 1-12:
6․ RoԲert H. Hewson, The Geography of Ananias of Širak (Ašxarhac‘oyc‘), The Long and
the Short Recensions, WiesԲaden, 1992.
7․ «Հայաստանի ազգային ատլաս», պատ. խմբ՝ Բ. Հարությունյան, հատոր Բ, Ե․,
2008։

1106/Մ12

Հայկական սփյուռքի պատմության
հիմնահարցերը

3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել հայ ժողովրդի պատմության բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող
հայկական սփյուռքի պատմության հիմնական խնդիրները,
 Պարզաբանել սփյուռքի ձևավորման պատճառները և սփյուռքացման
գործընթացի հիմնական,
փուլերը,
 Ցույց տալ հայերի ինտեգրացումը հյուրընկալ երկրների տնտեսական,
մշակութային, հասարակական և քաղաքական կյանքին,
 Ներկայացնել Հայրենիք - Սփյուռք կապերի ձևավորումը, զարգացման
հիմնական փուլերն ու հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
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1. Ընդհանուր գծերով ներկայացնելու հայկական սփյուռքի պատմության և
պատմագրության հիմնական խնդիրները,
2. Լուսաբանելու սփյուռքի ձևավորման, ընդունող պետություններում
ադապտացման, ժողովրդագրության, ինչպես նաև սփյուռքյան ազգային
կառույցների ձևավորման ու գործունեության և հայապահպանության
հարցերը,
3. Պարզաբանելու Հայրենիք-Սփյուռք փոխահաբերությունների ձևավորման,
անցած պատմական ուղու և բնույթի խնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Պատմական և քաղաքական տեսանկյունից գնահատել սփյուռքի դերն ու
նշանակությունը հայոց պատմության մեջ,
2. Սփյուռքի հիմնահարցերի վերաբերյալ պատրաստել զեկուցումներ, վարել
բանավեճեր և սեմինարներ,
3. Օգտագործելով տեսական գիտելիքները, կատարել առաջարկություններ
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերություններում առկա խնդիրները
հաղթահարելու և դրանց հետագա զարգացումը ապահովելու ուղղությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի
կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2. Բ3 Վերլուծելու, մեկնաբանելու և գնահատելու հայոց պատմության տարբեր
պատմափուլերին վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող
հարցեր:
3. Գ2Պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով
ռեֆերատներ, զեկուցումներ, մագիստրոսական թեզեր, վարելու բանավեճեր՝
պահպանելով գիտական, մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Սփյուռքի վերաբերյալ դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն և
փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական սփյուռքի ձևավորման և ինքնահաստատման փուլը,
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2. Հայկական սփյուռքի զարգացման փուլը. քաղաքական, տնտեսական և
կրթամշակութային կյանքը,
3. Հայրենիք - Սփյուռք փոխհարաբերությունները խորհրդային և արդի
փուլերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003:
2. Մելիքսեթյան Հ. Ու., Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները և
հայրենադարձությունը /1920-1980/, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 1985:
3. Դալլաքյան Կ., Հայ Սփյուռքի պատմություն, Երևան, 2004:
4. Մելքոնյան Է., Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության
պատմություն, Երևան,վ 2005:
5. Մինասյան Է., Վարդանյան Ա., Հայրենիք և Սփյուռք առնչությունները ՀՀ
անկախության տարիներին (1991-2009):
6. Յախշյան Ք., Ակնարկներ Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների հայկական
համայնքների պատմության խորհրդահայ պատմագրության (1920-1950-ական
թթ.), Եր., 2015:
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Հայոց նորագույն պետականության
պատմության հիմնահարցեր

6 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.- 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել դարերի ընդմիջումից հետո մեր հայրենիքի տարածքի մի մասի
վրա հայոց նորագույն պետականության առաջացման նախադրյալները,
լուսաբանել շուրջ մեկ դարի ընթացքում վերջինիս անցած բարդ ու
հակասական ճանապարհի առանցքային, հատկապես վիճահարույց
հիմնախնդիրները,
 Բացահայտել հայկական երեք հանրապետությունների ժառանգական սերտ
կապը, ցույց տալ, որ էական տարբերություններով հանդերձ, առաջին և
երրորդ հանրապետություններին բնորոշ են սոցիալ-տնտեսական դրության,
հասարակական-քաղաքական կյանքի և արտաքին իրավիճակի, հատկապես
հարևանների հետ հարաբերությունների, լուրջ ընդհանրություններ,
 Պարզաբանել երեք հանրապետություններից յուրաքանչյուրի ուրույն տեղը
հայոց նորագույն պետականության պատմության մեջ, մասնավորապես
ձերբազատվելով
այն
կարծրատիպերից,
որոնք
անտեսում
կամ
արհեստականորեն գերագնահատում են նրանցից որևէ մեկի, հատկապես
առաջին և երկրորդ հանրապետությունների դերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Ներկայացնելու դասընթացի վերաբերյալ հրապարակի վրա
սկզբնաղբյուրները և գիտական վերջին ուսումնասիրությունները,
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առկա

2. Նորովի լուսաբանելու Հայաստանի երեք հանրապետությունների սոցիալտնտեսական կացության, հասարակական-քաղաքական ու մշակութային
կյանքի և արտաքին քաղաքականության առանցքային, հատկապես
վիճահարույց հիմնախնդիրները,
3. Հիմնավորելու Հայաստանի երեք հանրապետությունների պատմության
շարունակականությունը և նրանց միջև առկա օրգանական կապը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Արժևորելու հանրապետություններից յուրաքանչյուրի ներդրումը հայոց
նորագույն պետականության հիմնադրման, կայացման և զարգացման գործում,
2. Համադրելու համանման խնդիրները հանրապետության պատմության
տարբեր փուլերում, վերլուծելու դրանց լուծման ուղղությամբ անցյալում
ձեռնարկված քայլերը և, ելնելով անցյալի փորձից, առաջարկելու հնարավոր
լուծումներ,
3. Ի մի բերելու առաջին և երկրորդ հանրապետությունների փորձը և, հաշվի
առնելով ժամանակակից աշխարհաքաղաքական իրողությունները, ավելի
իրատեսորեն գնահատելու տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և
արտաքին քաղաքական տարաբնույթ խնդիրների լուծման իրական հնարավորությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. Ճիշտ և տեղին օգտագործելու պատմականության սկզբունքը,
2. Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հետազոտական
աշխատանքներում և գիտական բանավեճերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի
կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2. Ա2 Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական իրողությունների
հետնախորքին լուսաբանելու ու պարզաբանելու նախընտրելի դարաշրջանի բոլոր
հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև պատմագիտական
միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները:
3. Բ4 Հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում կռահելու միտումները
և տալու ճշմարտացի պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ:
4. Գ2 Պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով
ռեֆերատներ, զեկուցումներ, մագիստրոսական թեզեր, վարելու բանավեճեր՝
պահպանելով գիտական, մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում և բանավեճ,
4. Ռեֆերատների պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
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 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հիմնախնդրի ուսումնասիրվածությունը: 2. ՀՀ հիմնադրման նախադրյալները: 3.
Հայ պետականության կերտման փուլերը: 4. ՀՀ հասարակական-քաղաքական
կյանքը: 4. Քաղաքացիական պատերազմի հիմնախնդիրը: 5.ՀՀ արտաքին
քաղաքականության հիմնական փուլերը: 6.Հայաստանի խորհրդայնացումը:
7.ՀԽՍՀ տարածքային խնդիրները 1920-1930-ական թթ.: 8.Սոցիալ-տնտեսական
վերափոխումները ՀԽՍՀ-ում: 9.Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը:
10.Խորհրդային ամբողջատիրությունը: 11.Երկրորդ աշխարհամարտը և հայերը:
12.Խորհրդային Հայաստանը և սփյուռքահայությունը հետպատերազմյան
շրջանում (1945-1985): 13.Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայոց պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հատոր IV, գիրք
առաջին (1918-1945 թթ.), Եր., 2010:
2. Հակոբյան
Ա.,
Հայաստանի
խորհրդարանը
կուսակցությունները (1918-1920 թթ), Եր., 2005:

և

քաղաքական

3. Հակոբյան Ա., Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային
Հայաստանում, Եր., 2016:
4. Ղազախեցյան Վ., Հայաստանը 1920-1940 թվականներին, Եր., 2005:
5. Մանուկյան Ա., Քաղաքական այլախոհությունը Հայաստանում 1950-1988 թթ.,
Եր., 2005:
6. Վիրաբյան Ա., Հայաստանը Ստալինից մինչև Խրուշչով. հասարակականքաղաքական կյանքը (1945-1957), Եր., 2001:
7. Մինասյան Է., Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանում 19912003 թթ., Եր., 2003:
8. Մինասյան Է., Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն, Եր.,
2013:
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Հայ-ռուսական հարաբերությունները և
Ռուսաստանի հայ գաղթավայրերը

շաբաթական 2 ժամ

դաս.- 30 ժամ
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3 ECTS կրեդիտ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին
զարգացման

ներկայացնել
փուլերը,

հայ-ռուսական

հիմնական

հարաբերությունների

օրինաչափություններն

ու

առանձնահատկությունները, Ռուսաստանում հայկական գաղթավայրերի
առաջացման պատմական նախադրյալները,


Ցույց տալ ռուսահայ գաղթավայրերի դերը հայ-ռուսական
զարգացման, հայկական մշակույթի պահպանության խնդրում:

կապերի

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Ներկայացնել հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման փուլերը,
2. Բնութագրել հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման փուլերի
առանձնահատկությունները,
3. Ձևակերպել Ռուսաստանում հայկական գաղթավայրերի առաջացման
պատմաքաղաքական նախադրյալները, ռուսական արքունիքի դիրքորոշումը
գաղթօջախների առաջացման խնդրում,
4. Պարզաբանել Ռուսաստանում հայկական գաղթավայրերի խաղացած դերը
հայ մշակույթի զարգացման և ազգապահպանության գործում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Կիրառելու պատմագիտական փաստերի հավաքման, վերլուծության և
մշակման մեթդները,
2. Օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
պատմագիտական և աղբյուրագիտական ուսումնասիրույթւններ կատարելիս,
3. Խմբագրելու և մշակելու տարաբնույթ աղբյուրներ և ուսումնասիրություններ,
4. Դրսևորելու ինքնուրույն մասնագիտական մոտեցում տարաբնույթ
աղբյուրների ուսումնասիրության ընթացքում, իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ պատմագիտական հարցերի լուսաբանության
խնդրում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. Տարաբնույթ աղբյուրներից հայթայթել անհրաժեշտ պատմագիտական նյութն
ու վերլուծել դրանք,
2. Բանավոր և գրավոր ներկայացնել իր մտքերն ու դատողությունները հանրային
քննարկումներում,
3. Ներկայացնել ստուգաբանված փաստեր քննարկվող հարցի շուրջ,
տրամաբանորեն ճիշտ ու հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
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համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի

կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2. Բ1Հավաքելու, դասակարգելու, համեմատելու և գնահատելու պատմական
սկզբնաղբյուրները՝ պարզելով դրանց արժանահավատությունը:
3. Բ2 Ընդհանուր տրամաբանության և պատմագիտության սկզբունքների,
մեթոդների կիրառմամբ վերլուծելու, ընդհանրացնելու խնդրո առարկա
սկզբնաղբյուրներն ու պատմագիտական աշխատությունները, կատարելու
համապատասխան եզրակացություններ:
4. Գ2Պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով
ռեֆերատներ, զեկուցումներ, մագիստրոսական թեզեր, վարելու բանավեճեր՝
պահպանելով գիտական, մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Համեմատական վերլուծություն:
3. Հարց ու պատասխան:
4. Զրույց, բանավեճ:
5. Ինքնուրույն աշխատանք. Ռեֆերատի պատրաստում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության զարգացման փուլերն ու
առանձնահատկությունները:
2. Ռուսաստանում հայկական գաղթավայրերի առաջացման պատմաքաղաքական նախադրյալները:
3. Ղրիմի հայկական գաղթավայրը:
4. Հարավային Ռուսաստան հայկական գաղթավայրերը:
5. Հյուսիսային Կովկասի հայկական գաղթավայրերը:
6. Պետերբուրգի և Մոսկվայի հայկական գաղթօջախը:
7. ռուսահայ գաղթավայրերի դերը հայ մշակույթի զարգացման և
ազգապահպանության խնդրում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբրահամյան Ա.Գ. Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության,
հատ Ա, Երևան, 1964:
2. Վլադիմիր Բարխուդարյան, Մոսկվայի և Պետերբուրգի հայկական
գաղութների պատմություն (XVIII դարի կես – XX դարի սկիզբ), Երևան, 2010:
3. Բարխուդարյան Վ. Բ. Ալեքսանյան Հ. Ս. Ռուսաստանի հայկական
գաղթօջախների պատմություն, Երևան, 2015:
4. Հայոց պատմություն /քառահատորյակ/, հ. III, գիրք առաջին, Երևան, 2010:
5. Հայոց պատմություն /քառահատորյակ/, հ. III, գիրք երկրորդ, Երևան, 2015:

1106/Մ14

Հայագիտության արդի մարտահրավերները

3 ECTS կրեդիտ

համացանցում
շաբաթական 2 ժամ

դաս.- 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել մասնագիտական հմտությունները համացանցային դաշտի
ընձեռած ժամանակակից մեթոդների միջոցով,




Ներկայացնել համացանցում հայագիտության արդի մարտահրավերները,
Պատրաստել համացանցում հայագիտության արդի մարտահրավերներին
դիմակայելու ունակ մասնագետներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Ներկայացնելու

համացանցում

հայագիտության

արդի

հիմնական

սկզբունքները, հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները,
2. Մեկնաբանելու համացանցում հայագիտության արդի ուղղությունները,
3. Պարզաբանելու համացանցում հայագիտության ներկայացվածության շուրջ
առկա վերլուծությունները, հետազոտական և մանկավարժական աշխատանք
կատարելու հիմնարար սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Կիրառելու հայագիտական բնույթի աղբյուրների հավաքման, պահպանման և
մշակման համացանցի ընձեռած մեթոդները,
2. Օգտագործելու

ժամանակակից

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաները

հայագիտական ուսումնասիրություններ կատարելիս,
3. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ հայագիտության ոլորտում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
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1. Օգտվելու համացանցային աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն
ստանալու համար,
2. Վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ,
3. Արդյունավետ կերպով պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսներ,
4. Ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշելու
նորերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի

կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2. Բ2 Ընդհանուր տրամաբանության և պատմագիտության սկզբունքների,
մեթոդների կիրառմամբ վերլուծելու, ընդհանրացնելու խնդրո առարկա
սկզբնաղբյուրներն ու պատմագիտական աշխատությունները, կատարելու
համապատասխան եզրակացություններ:
3. Գ3 Օգտվելու հայերեն և օտարալեզու տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից (արխիվային փաստաթղթեր, ձեռագիր մատյաններ,
համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական կամ սեմինար պարապմունք համակարգիչների կիրառմամբ,
3. Քննարկման անցկացում համակարգչի և թաչսքրին էկրանի միջոցով
համացանցային, հարթակների դիտարկմամբ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն, 2. Ինտերնետ /Interconnected Networks/-համացանց /World
Wide WeԲ/: 3. Համացանցային կայք /WeԲsite/: 4. Բլոգ-բլոգոսֆերա / Բlog –
Բlogosphere/: 5. Վիկի կայքեր / Wiki WeԲsites/: 6. Սոցիալական ցանցը
համացանցում:
շտեմարաններ

7.
և

Համացանցի
պորտալներ:

որոնողական համակարգը, կայքերի
8. Տեղեկատվական պատերազմ: 9.
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Քարոզչություն: 10. Հայագիտությունը համացանցային քարոզչության դաշտում:
11. Հայագիտությունը տեղեկատվական պատերազմի դաշտում: 12. Հայոց
ցեղասպանության խնդիրը համացանցում: 13. Ղարաբաղյան հակամարտության
խնդիրը համացանցում: 14. Թուրքական և ադրբեջանական կողմերի սեփական
պատմությունը կեղծելու փորձերը համացանցում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսեան Մ., Համացանցային քարոզչության հակահայկական
դրսևորումները, «Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով.
Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները:
Զեկուցումների ժողովածու», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ
121-124:
2. Հովհաննիսյան Մ., Հայոց ցեղասպանության ներկայացման խնդիրները
համացանցում, «Պատմություն և մշակույթ», հայագիտական հանդես Ա, Երևան,
2011, էջ 94-101:
3. Մարտիրոսյան Ս., Անձնական կիբեռանվտանգության հիմունքներ, Եր.,
«Նորավանք» ԳԿՀ, 2016:
4. Internet History – http://www.computerhistory.org/internet_history/index.html .
5. Волконский Н., История информационных войн, т.1 (с древнейших времён по
XIX век), т.2 (XX век). / под ред. И. Петрова. СПб: Полигон, 2003.

1106/Մ14

Հայ գրի և գրատպության պատմություն

3 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս. - 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսումնասիրել գրի ծագման և զարգացման համընդհանուր օրինաչափությունները,
նախամաշտոցյան գրային համակարգերը, մաշտոցյան այբուբենի ստեղծումը և դրանից հետո
հայոց դպրության Ոսկեդարը և հետագա զարգացումը, գրատպության մշակույթի սկիզբը և
տարածումը հայ իրականության մեջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
1. Ներկայացնելու գրի ծագման և զարգացման համընդհանուր օրինաչափությունները և գրի
ծագման նախափուլը Հայկական լեռնաշխարհում,
2. Սկզբնաղբյուրների օգնությամբ վերլուծելու նախամաշտոցյան Հայաստանի բնիկ
տեղական գրահամակարգերը, հայկական մեհենագրության զարգացման փուլերը,
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3. Մատնանշելու նախամաշտոցյան դպրության ազդեցությունը մաշտոցյան Ոսկեդարի վրա,
4. Ներկայացնելու հայ այբբենական գրի ստեղծումը և հայ դպրության Ոսկեդարի ֆենոմենը,
5. Լուսաբանելու հայ գրի պատմության փուլերը,
6. Բացատրելու, արժևորելու և գնահատելու միջնադարյան հայ գրականության զարգացման
ընթացքը, փուլերն ու առանձնահատկությունները հայ գրի պատմության համատեքստում,
7. Լուսաբանելու հայ գրատպության պատմության փուլերը,
8. Բացատրելու գրատպության մշակույթի տարածման կարևորությունը հայոց պատմության
մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
1. Տարբերակելու նախագիր և կայացած գիր հասկացությունները,
2. Հակազդելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումներին,
3. Կիրառելու հայ գրի և գրատպության պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք
բերած գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
1. Տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն ձեռք
բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
2. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց)
քաղաքացիական գիտակցության մեջ հայ գրի պատմական նշանակության արժևորման
մեծացմանը,
3. Փոխանցելու նորագույն ուսումնասիրությունների արդյունքները (օրինակ՝
դասավանդման միջոցով):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ուսանողը ունենալու է հայ գրի և գրատպության պատմության վերաբերյալ գիտելիքներ,
կարողանալու է վերլուծել, գնահատել, արժևորել և ներկայացնել դրանք, ինչպես նաև
օգտագործել մասնագիտական աշխատանքում: Հատկապես կարևոր է, որ ուսանողը

կարողանալու է հայ գրի նախամաշտոցյան և մաշտոցյան ժամանակաշրջանների
պատմության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն կարդալիս հասկանալ և մեկնաբանել
այն՝ ելնելով գրային համակարգերի ուսումնասիրման և ընկալման
առանձնահատկություններից, խորհրդաբանական տարրերի առկայությունից և
պատմական իրողություններից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն և փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում,
3. Թեմատիկ քննարկում,
4. Մագիստրանտների կողմից հետազոտական էսսեների/ռեֆերատների գրավոր
պատրաստում և բանավոր ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Մաս Ա. Նախամաշտոցյան գիր և գրականություն
1. Գրի ծագման ու զարգացման համընդհանուր օրինաչափությունները,
2. Նախամաշտոցյան Հայաստանում ստեղծված և կիրառված գրային համակարգերը,
3. Օտարների կողմից Հայկական լեռնաշխարհում թողնված գրային հուշարձանները,
4. Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր մշակույթի ընդհանուր բնութագիրը և
ազդեցությունը մաշտոցյան Ոսկեդարի վրա,

Մաս Բ. Հայոց գրերի գյուտը, միջնադարյան ձեռագրական ավանդույթը և գրատպության
մշակույթի սկզբնավորումը
5. Հայոց գրերի գյուտը. տառերի դասավորությունն ու այբուբենի կազմավորումը,
6. Հայոց գրերի հնագույն վկայությունները (վիմագիր և ձեռագիր նյութերի լույսի ներքո) և
դրանց տեսակները,
7. Հայկական ծածկագրությունն ու նրա տեսակները,
8. Հայկական ձեռագրական ավանդույթը և մատենագրական ժառանգությունը,
9. Հայ գրատպության սկիզբը և տպագրության մշակույթի տարածումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբրահամյան Ա., Հայ գրի և գրչության պատմություն, Երևան, 1959:
2. Աբրահամյան Ա., Նախամաշտոցյան հայ գիր և գրչություն, Երևան, 1982:
3. Աճառյան Հր., Հայոց գրերը, Երևան, 1984:
4. Իւզբաշեան Կ., Հայագիտութեան ներածութիւն, Երևան, 2006:
5. Իշխանյան Ռ., Հայ գրքի պատմություն, h. 1, 2-րդ հրատ., Երևան, 2012:
6. Մովսիսյան Ա., Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրային համակարգերը, Երևան,
2003:
7. Մովսիսյան Ա., Հայկական մեհենագրություն, Երևան, 2003:
8. The World’s Writing Systems, edited by P. Daniel and W. Bright, New York, 1995.
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3 ECTS կրեդիտ

հայոց պատմության մեջ
շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել մասնագիտական հմտությունները պատմագիտության ընձեռած
քննական ժամանակակից մեթոդների միջոցով,
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Ներկայացնել

հայոց

պատմության

համատեքստում

քաղաքացիական

կռիվների հիմնախնդիրը,


Պատրաստել

պատմագիտության

դաշտում

հայոց

պատմության

մարտահրավերներին դիմակայելու ունակ մասնագետներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Ներկայացնելու

հայոց

պատմության

մեջ

քաղաքացիական

կռիվների

հիմնական սկզբունքները և հիմնախնդիրները,
2. Մեկնաբանելու հայոց պատմության մեջ քաղաքացիական կռիվների շուրջ
առկա ժամանակակից մոտեցումները,
3. Պարզաբանելու հայոց պատմության մեջ քաղաքացիական կռիվների շուրջ
առկա

վերլուծությունները,

հետազոտական

աշխատանք

կատարելու

հիմնարար սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Կիրառելու պատմագիտական բնույթի աղբյուրների հավաքման, պահպանման
և մշակման թեմայի ընձեռած մեթոդները,
2. Օգտագործելու
ժամանակակից
տեղեկատվական
պատմագիտական ուսումնասիրություններ կատարելիս,

տեխնոլոգիաները

3. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ
պատմագիտության
ոլորտում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. Օգտվելու համացանցային աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն
ստանալու համար,
2. Վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ,
3. Արդյունավետ կերպով պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսներ,
4. Ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշելու նորերը,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի

կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2.

Բ2

Ընդհանուր

մեթոդների

տրամաբանության

կիրառմամբ

սկզբնաղբյուրներն

ու

վերլուծելու,

և

պատմագիտության

ընդհանրացնելու

պատմագիտական

սկզբունքների,

խնդրո

աշխատությունները,

առարկա
կատարելու

համապատասխան եզրակացություններ:
3. Գ3 Օգտվելու հայերեն և օտարալեզու տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից (արխիվային փաստաթղթեր, ձեռագիր մատյաններ, համացանցային
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ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
3. Քննարկման անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ներածություն, 2.Փետրվարյան ապստամբության հիմնահարցի լուսաբանումը
հայ պատմագիտության մեջ: 3. Ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում
քաղաքացիական կռիվների նախօրյակին: 4. Փետրվարյան ապստամբությունը և
խորհրդային իշխանության տապալումը: 5. Հայրենիքի փրկության կոմիտեի
ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը: 6. Ապստամբության պարտության
պատճառները, հետևանքները և դասերը: 7. Փետրվարյան ապստամբության
արձագանքները սփյուռքահայ մամուլում: 8. Փետրվարյան ապստամբության
ազդեցությունը Հայ դատին առնչվող միջազգային դիվանագիտության վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սիմոնյան Ա., Զանգեզուրի գոյամարտը (1920-1921 թթ.), Եր., 2000:
2. Հ. Յ. Դաշնակցությունը և խորհրդային իշխանությունը, Եր., 1999:
3. Հակոբյան Ա., ՀՍԽՀ 1921 թ. Ներքաղաքական կյանքի
հիմնահարցերը հայ պատմագրության մեջ, Եր., 2014:

պատմության

4. Հայոց պատմություն, Հ. 4, Գիրք 1-ին , Զանգակ-97, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության
ինստիտուտ, Եր., 2010:
5. Ղազախեցյան Վ., Հայաստանը 1920-1940թթ., Եր., 2006:
6. Սասունի Կ., Փետրուարեան ապստամբութիւնը (1921), Պէյրութ, 1970:
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3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.- 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողին տալ բազմակողմանի գիտելիքներ Հայոց և այլ
ցեղասպանությունների վերաբերյալ,



Լուսաբանել ցեղասպանագիտության մինչայժմյան ձեռքբերումները
ցեղասպանությունների ուսումնասիրման հարցում,



Ներկայացնել այն առնչությունները, ընդհանրություններն ու
առանձնահատկությունները, որոնցով բնութագրվում են խնդրո առարկա
ցեղասպանությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Սահմանելու Ցեղասպանություն եզրույթը և դրա հիմնական չափորոշիչները,
փաստարկելու այդ եզրույթին խնդրո առարկա ցեղասպանությունների
համապատասխանությունը,
2. Լուսաբանելու Հայոց և մյուս ցեղասպանությունների նախապատմությունը,
ընթացքը և հետևանքները,
3. Ներկայացնելու ցեղասպանությունների առնչությունները, ընդհանրություններն
ու առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Վերլուծելու ցեղասպանությունների նախադրյալներն ու պատճառները:
2. Համադրելու և նկարագրելու ցեղասպանությունների իրականացման միջոցներն
ու գործիքները,
3. Մարդու և միջազգային իրավունքի տեսանկյունից գնահատելու խնդրո
առարկա ցեղասպանությունները, ներկայացնելու դրանց միջազգային
ճանաչման և դատապարտման գործընթացները,
4. Իրականացնելու համակարգված հետազոտություններ նոր ցեղասպանական
իրողությունների վերաբերյալ, քննական լույսի ներքո գնահատելու և
մեկնաբանելու դրանք,
5. Քննարկելու ցեղասպանությունների պատժման և կանխարգելման առավել
արդյունավետ միջոցների և մեխանիզմների ստեղծման հարցերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. Մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,
2. Վերլուծելու փաստերը և կատարելու հիմնավորված հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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1. Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի

կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2. Բ4 Հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում կռահելու միտումները
և տալու ճշմարտացի պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ:
3. Գ2 Պատրաստելու և ներկայացնելու պատմական, քաղաքական թեմաներով
ռեֆերատներ, զեկուցումներ, մագիստրոսական թեզեր, վարելու բանավեճեր՝
պահպանելով գիտական, մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, սեմինար պարապմունքներ,
2. Հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. Քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ցեղասպանություն հասկացողության ստեղծման և միջազգային իրավունքում
ներառման պատմությունը: Ցեղասպանության բնութագրիչները և դրանց
կատարելագործման շուրջ ի հայտ եկած քննարկումները:
2. Հայոց ցեղասպանությունը (նախապատմությունը, ընթացքը, հետևանքները) և
դրա ազդեցությունը մարդու և միջազգային իրավունքի զարգացման հարցում:
3. Նամիբիայի հերորո և նամա ժողովուրդների ցեղասպանությունը
(նախապատմությունը, ընթացքը, հետևանքները):
4. Հրեական հոլոքոստը (նախապատմությունը, ընթացքը, հետևանքները) և
գնչուների (սինտի, ռոմա) ցեղասպանությունը: Դրանց ազդեցությունը մարդու
և միջազգային իրավունքի զարգացման հարցում:
5. Սերբերի, քխմերների, թութսիների և բոսնիացիների ցեղասպանությունները
(նախապատմությունը, ընթացքը, հետևանքները):
6. Ցեղասպանությունների պատմահամեմատական քննական վերլուծություն՝
առնչությունների, ընդհանրությունների և առանձնահատկությունների
լուսաբանմամբ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տատրյան Վ., Հայոց ցեղասպանության հերքման հիմնական փաստարկները.
Աղավաղման և կեղծարարության ուսումնասիրություն, Երևան 2005:
2. Մկրտիչ Ներսիսյան, Հայոց ցեղասպանության անհերքելի փաստաթղթեր,
Երևան 2005:
3. Բoris Բarth: Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte, Theorien,
Kontroversen. Բeck, München 2006.
4. Daniel Jonah Goldhagen: Schlimmer als Krieg – Wie Völkermord entsteht und wie er
zu vermeiden ist. Siedler, München 2009
5. Բen Kiernan: Erde und Բlut. Völkermord und Vernichtung von der Antike Բis
heute. Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), München 2009
6. ReԲecca Jinks: Representing Genocide: The Holocaust as Paradigm? London, Oxford,
ԲloomsԲury Academic, 2016.
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Առանց եզրափակիչ գնահատման քննություն

8. Դասընթացինպատակն է՝
 Ընդհանուր պատկերացում տալ ինքնության, ազգային (հայոց) ինքնության
էության,
կառուցվածքի,
բաղադրիչների,
գործառույթների,
ազգային
ինքնության
հարացույցների
օրինաչափությունների մասին,


Ներկայացնել

հայոց

ձևավորման

ազգային

նքնութենաստեղծիչ
հատկությունները,
ժամանակի հոլովույթում, ինքնության

ու

կերպափոխության

նկարագրի,

հոգեկերտվածքիի

դրանց
ձևափոխությունները
պահպանման հենասյունները

(հայրենիք, լեզու, մշակույթ, կրոն, պետություն, արժեքներ և այլն),


Ցույց տալ հայոց ինքնության և մշակույթի ու պատմության
փոխկապակցվածությունը, պատմական իրադարձությունները դիտարկել
ազգային ինքնության համատեքստում, մատնանշել թերությունները և ցույց
տալ դրանց վերացման ուղիները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

Պարզաբանել <<ինքնություն>>, <<ազգային ինքնություն>>, <<ինքնության
(նույնականության) ճգնաժամ>>, <<հայոց ինքնություն>> հասկացությունների
բովանդակությունը, հայոց ինքնության կառուցվածքը և բաղադրիչները,
ինքնության
հարացույցները,
դրանց
ձևավորման
ու
գործառման
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յուրահատկությունները,
2. Ընդհանուր

գծերով

ներկայացնել

հայոց

հոգեկերտվածքը,

վարքագծը,

արժեքային համակարգը, ինչպես նաև ինքնության վերաբերյալ առկա
տեսակետները,
3. Հայոց ինքնությունը դիտարկել այլ ազգերի ինքնությունների համատեքստում
լուսաբանել ազգային բնավորությանն ու վարքաձևերին վերաբերող հայ և
օտարազգի մտածողների տեսակետները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Պատմական,
աղբյուրներում

մշակութաբանական
և
կկարողանա առանձնացնել

տեսական-փիլիսոփայական
հայկական ինքնությանը

վերաբերող նյութերը, կարևորել պատմական հիշողության տեղը և դերը հայոց
ինքնության կառուցվածքում,
2. Հայկական ինքնության մասին գիտելիքը օգտագործել պատմական նյութի
իմաստավորման և լուսաբանման ընթացքում,
3. Քննադատաբար վերլուծել պատմական
գործողությունների

ընթացքի

վերաբերյալ տեսակետները՝ հաշվի առնելով ազգային հոգեկերտվածքի ու
վարքաձևերի յուրահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. Տարբերակել ինքնության տեսակները, ինքնության բաղադրիչները, դրանց
գործառույթները,
2. Համեմատել հայկական ինքնության հարացույցները, նույնականացման
մեխանիզմները, կողմնորոշվել ժամանակակից պայմաններում հայկական
ինքնության պահպանման ու արդիականացման հարցերում,
3. Համեմատել տարբեր ազգերի ինքնությունները և պարզել հայոց ինքնության
յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր
պատմափուլերիկարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես
նաև պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:

2.

Բ3 Վերլուծելու, մեկնաբանելու և գնահատելու հայոց պատմության տարբեր
պատմափուլերին վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող
հարցեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.
Քննարկումներ
(ազգային
ինքնության
մասին
տեսակետների
վերլուծություններ), սոցիոլոգիական հարցումների վերլուծություն, սեփական
տեսակետի հիմնավորման ու շարադրման փորձեր,
3. Հանդիպումներ, զեկուցումներ, ելույթներ, տեքստերի ու փաստական նյութի
վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ինքնության հիմնահարցը արդի հումանիտար գիտելիքում: 2.Ինքնություն,
ազգային ինքնություն, հայկական ինքնություն, ինքնության (նույնականությն)
ճգնաժամ
հասկացությունները:
3.Ազգային
ինքնության
տեսակները,
բաղադրիչները և գործառույթները: 4.Հայոց ինքնության հարացույցները
(հեթանոսական, քրիստոնեական, ցեղակրոն, լուսավորական, քաղաքացիական և
այլն): 5.Ավանդականն ու արդիականը ազգային ինքնության կառուցվածքում:
6.Պատմական հիշողությունը հայկական ինքնության հարացույցներում: Հայ և
օտարազգի մտածողները հայոց նկարագրի մասին (տեքստերի վերլուծություն):
7.Սփյուռքահայերի
ինքնության
պահպանման
խնդիրները:
8.Ազգային
ինքնությունների համեմատական վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Է., Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ, Երևան, 2004:
2. <<Ինքնության հարցեր>>, (խմբ. Ա.Ստեփանյան ),Երևան, 2006:
3. <<Հայոց ինքնության հարցեր>>, պրակ 1-3, (խմբ. Ս.Ա. Զաքարյան), Երևան,

2012-2015:
4. Այվազյան Ա., Հայկական ինքնության գրավականները, Երևան, 2008:
5. Զեքիեան Լ., Հոգու և ինքնութեան հետքերով, Երևան, 2000:
6. Զաքարյան Ս.Ա. Հայոց ինքնության հիմնահարցեր, Եր., 2021։
7. Giddens A. Modernity and self-identity. Self and society in late modern age. Camb.,
1991
8. Leary, M. R.; Tangney, J. P. Handbook of self and identity. New York:Guilford Press,
2003
9. Налчаджян, А. А. Этнопсихология [Текст] / А. А. Налчаджян. – 2-е изд. – СПб. :
Питер, 2004.
10. Դասախոսությունների տեքստեր, ինքնության մասին նյութեր և բնագրեր`
էլեկտրոնային կրիչով:
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Հայ-թուրքական հարաբերությունները 1878 թ.
մինչև մեր օրերը

6 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.- 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով քննություն
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8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին ծանոթացնել հայ-թուրքական հարաբերություններին՝ սկսյալ
1878 թվականից,



Ուսանողներին ներկայացնել հայ-թուրքական հարաբերությունների
էությունը, առանձնահատկությունները և քաղաքական նշանակությունը,



Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում տարածաշրջանի ներքին և
արտաքին զարգացումներում հայ-թուրքական հարաբերությունների ունեցած
ազդեցության վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Ներկայացնելու և պարզաբանելու հայ-թուրքական հարաբերությունների
բնույթն ու հիմնական փուլերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.Վերլուծելու Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցերը,
2. Գնահատելու հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում Մեծ
տերությունների վարած քաղաքականությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների
համատեքստում ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի
կարևոր հիմնախնդիրները, դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև
պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող
տեսակետները:
2. Բ3 Վերլուծելու, մեկնաբանելու և գնահատելու հայոց պատմության տարբեր
պատմափուլերին վերաբերող գիտական ու քաղաքական հնչեղություն ունեցող
հարցեր:
3. Բ4 Հայոց պատմության խեղաթյուրման փորձերի դեպքում կռահելու
միտումները և տալու ճշմարտացի պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասընթացի ունկընդրում և քննարկում,
2. Ուսանողների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում,
3. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում,
4․ Համապատասխան ազգաբաշխական նյութերի դիտարկում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է
2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա791

քանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ-թուրքական հարաբերությունների բնույթն ու հիմնական փուլերը,
2. Հայ-թուրքական հարաբերությունների առաջին փուլի ընդհանուր
գնահատականը,
3. Պանիսլամիզմի և թուրքիզմի գաղափարախոսությունները,
4. Հայ –թուրքական հարաբերությունները XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին,
5. Ցեղասպանությունն իբրև Հայկական հարցի լուծման թուրքական տարբերակ,
6. Հայ-թուրքական հարաբերությունները 1918-1923 թթ.,
7. Հայ-թուրքական հարաբերությունների արդի փուլը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Արշակյան Գր., Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում
1991-2001 թթ., Երևան, 2009:

2. Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. Ցեղասպանության ծրագրի
ծագումնաբանությունը (1876-1920թթ.), Երևան, 2009:
3. Սիմոնյան Հ., Հայ-թուրքական հարաբերությունների պատմությունից, Երևան,
1991:
4. Дадрян В., История армянского геноцида. этнический конфликт от Балкан до
Анатолии и Кавказа, Ереван, 2007.
5. Кочар М., Армяно-турецкие общественно-политические

отнишения

и

Армянский опрос, Ереван, 1988.
6. Gurun K., The Armenian file, New York, 1985.
7. Hovhannisyan R., The Armenian Genocide, History, Politics, Ethics, New York,
1992.
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Հայաստանը Բագրատունյաց դարաշրջանում

6 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.- 2 ժամ, գործ. – 2 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել՝


Բագրատունյաց դարաշրջանի պատմության վերաբերյալ հենքային գիտելիքներ,

 IX-XI դդ. Հայոց պատմության հիմնահարցերի խորքային իմացություն,


Բագրատունյաց թագավորության պատմական ու պատմաաշխարհագրական
հիմնախնդիրների, թագավորության քաղաքական կարգավիճակի, պետական կառույցի,
792

արքունի գործակալությունների, առանձին արքաների դերակատարության մասին
ամբողջական գիտատեսական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Գիտակցել Բագրատունյաց շրջանի պատմության հիմնախնդիրները և Հայոց
թագավորության զարգացման ընթացքը IX-XI դդ.,
2. Նկարագրել Բագրատունյաց շրջանի հիմնական զարգացումները,
3. Լուսաբանել Բագրատունյաց Հայաստանի պատմության հիմնական շրջափուլերի
էութենական գծերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Կիրառել Բագրատունյաց դարաշրջանի պատմության շրջափուլերի վերլուծության առումով
համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ,
2. Տարբերակել Բագրատունյաց թագավորության ծագումնաբանական ու տիպաբանական
առանձնահատկությունները,
3. Վերլուծել Բագրատունյաց շրջանի պատմության հենքային գործընթացներն ու
զարգացումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1Համաշխարհային և տարածաշրջանային պատմական գործընթացների համատեքստում
ներկայացնելու հայոց պատմության բոլոր պատմափուլերի կարևոր հիմնախնդիրները,
դրանց սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև պատմագիտական միջավայրում դրանց վերաբերյալ
գոյություն ունեցող տեսակետները:
2. Բ2 Ընդհանուր տրամաբանության
կիրառմամբ

վերլուծելու,

պատմագիտական

և

պատմագիտության

ընդհանրացնելու

աշխատությունները,

խնդրո

սկզբունքների,

առարկա

կատարելու

մեթոդների

սկզբնաղբյուրներն

ու

համապատասխան

եզրակացություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Գիտատեսական քննարկում,
3. Նյութերի լսարանային ցուցադրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Բագարտունյաց դարաշրջանի սկզբնավորումը։ 2.Բագրատունյաց թագավորության
հիմնադրումը։ 3.Բագրատունյաց տոհմական և արքունի տիրույթները։ 4.Բագրատունյաց
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թագավորության քաղաքական կարգավիճակը։ 5.Արքունի գործակալությունները։
6.Բագրատունյաց տերությունն Աշոտ Ա-ի և Սմբատ Ա-ի օրոք։ 7.Բագրատունիների վրացական
թագավորության ձևավորումը։ 8.Բագրատունյաց թագավորությունը Աշոտ Երկաթի և Աբաս
օրոք։ 9.Բագրատունյաց միասնական թագավորության մասնատումը։ 10.Բագրատունյաց
թագավորության անկումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ադոնց Ն, Բագրատունյաց փառքը, Երկեր, հ․ Ա, Ե., 2006:
Եղիազարյան Ա․, Աշոտ Երկաթ․ թագավոր Հայոց, Ե․, 2016:
Եղիազարյան Ա․, Հայ Բագրատունիների տերությունը (885-908), Ե․, 2011:
Լեո, Երկերի ժողովածու, հ․ 2, Ե․, 1967:
Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ․, հ․III, Ե., 1976:
Մաթևոսյան Ռ․, Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կառուցվածքն ու վարչական
կարգը, Ե., 1990:
7. Юзбашян К., Армянские государства эпохи Багратидов и Византия IX-XI вв., М., 1988.

2.
3.
4.
5.
6.

1106/Մ15
շաբաթական 4 ժամ

Միջնադարի հայոց պատմության ուսումնասիրության
աղբյուրները և մեթոդները
դաս. - 2 ժամ, գործ. - 2 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

6 ECTS
կրեդիտ

Եզրափակիչ գնահատումով քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսումնասիրել հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի հետազոտության
աղբյուրները և մեթոդները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
1. Ներկայացնելու միջնադարի ուսումնասիրության հիմնական մեթոդները,
2. Բացատրելու միջնադարի պատմության ուսումնասիրության աղբյուրների տարբերակման
հիմնական սկզբունքները,
3. Մատնանշելու հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի հետազոտության
հիմնական աղբյուրները և մեթոդները,
4. Բացատրելու, արժևորելու և գնահատելու միջնադարյան հայ մատենագրական և
վիմագրական ժառանգության դերը հայոց պատմության աղբյուրագիտության
համատեքստում,
5. Բացատրելու հայոց միջնադարի ուսումնասիրման առանձնահատկությունը հայոց
պատմության մյուս պարբերափուլերի ուսումնասիրման հետ համեմատության մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
6. Տարբերակելու միջնադարի ուսումնասիրման աղբյուրների ընտրության, նյութի
մեկնաբանման և մեթոդական մյուս մոտեցումները հայոց պատմության մյուս
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պարբերափուլերի ուսումնասիրման մեթոդական մոտեցումներից,
7. Հակազդելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումներին,
8. Կիրառելու հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի հետազոտության հիմնական
աղբյուրների և մեթոդների վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները մասնագիտական
աշխատանքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
9. Տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի տեղեկատվություն ձեռք
բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու,
10. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) քաղաքացիական
գիտակցության մեջ հայոց միջնադարի պատմական նշանակության արժևորման մեծացմանը,
11. Փոխանցելու հայոց միջնադարի աղբյուրների վերաբերյալ նորագույն
ուսումնասիրությունների արդյունքները (դասավանդման և հետազոտության ուղղորդելու
միջոցով):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ուսանողն ունենալու է հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի հետազոտության
հիմնական աղբյուրների և մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ, կարողանալու է վերլուծել,
գնահատել, արժևորել և ներկայացնել դրանք, ինչպես նաև օգտագործել մասնագիտական
աշխատանքում: Հատկապես կարևոր է, որ ուսանողը կարողանալու է հայոց պատմության

միջնադարյան պարբերափուլի վերաբերյալ տեղեկություն կարդալիս մեթոդական հստակ
մոտեցմամբ հասկանալ և մեկնաբանել այն՝ ելնելով պարբերափուլի սկզբնաղբյուրների
գրման, ուսումնասիրման և ընկալման առանձնահատկություններից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն և փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում,
3. Թեմատիկ քննարկում,
4. Մագիստրանտների կողմից հետազոտական էսսեների/ռեֆերատների գրավոր պատրաստում և
բանավոր ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Մաս Ա. Հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի հետազոտության աղբյուրները
1. Միջնադարի ուսումնասիրման աղբյուրների դասակարգման համընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները,
2. Հայերեն գրավոր սկզբնաղբյուրները (վիմագրություն, մատենագրություն),
3. Օտար աղբյուրները հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի վերաբերյալ,
4․ Միջնադարյան հայ մատենագրության ուսումնասիրության պատմությունը,

Մաս Բ. Հայոց պատմության միջնադարյան պարբերափուլի հետազոտության մեթոդները
5. Հայոց պատմության միջնադարյան ժամանակաշրջանի պարբերացման խնդիրները,
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6. Միջնադարի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները,
7. Պատմագիտության հարակից գիտակարգերի մեթոդների կիրառությունը,
8. Գրավոր սկզբնաղբյուրների տեքստային վերլուծության սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրիգորյան Գ․, Հայկական վիմագրություն, Երևան, 2000։
2. Իւզբաշեան Կ., Հայագիտութեան ներածութիւն, Երևան, 2006:
3. «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշար։
4. Концепции современного востоковедения, под ред. Е. Зеленева и В. Касевича, СанктПетербург, 2013.
5. Lamberg M., Keskiaho J., Räsänen E., Timofeeva O., Methods and the Medievalist: Current
Approaches in Medieval Studies, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008.
6. Handbook of Medieval Studies: Terms-Methods-Terms, edited by A. Classen, Vol. 1, Berlin-New
York: Walter de Gruyter Pub., 2010.
7. Paradigms and Methods in Early Medieval Studies, edited by C. Chazelle, F. Lifshitz, New York:
Palgrave Macmillan, 2007.
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2 . «ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Համաշխարհային պատմություն,
022201.03.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Պատմության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները

Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննու-թյունը:
Հիմք՝ Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2016 /2017
ուստարվա ընդունելության կանոնակարգը:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի․


ուսանողներին տրամադրելու համաշխարհային պատմության, նրա տեսության, առանձին
դարաշրջանների վերաբերյալ խորը և բազմակողմանի գիտելիքներ և իմացություն`
ներկայացնելու և բացատրելու պատմության տարբեր շրջափուլերի հիմնական
իրադարձությունները, զարգացումները, գնահատելու պատմական գործընթացների
շարժիչ ուժերն ու դերակատարներին,



փոխանցելու հմտություններ և կարողություններ՝ դիտարկելու պատմական
գործընթացները ընդլայն ըմբռնումերի համածիրում՝ լոկալ պատմություն,
տարածաշրջանային պատմություն, գլոբալ պատմություն,



զարգացնելու ուանողների վերլուծական հմտությունները՝ բացահայտելու համար
պատմական գործընթացների պատճառներն ու հետևանքները, ընդհանրություններն ու
առաձնահատկությունները, քննության ենթարկելու, վերլուծելու և մեկնաբանելու
համաշխարհային պատմության տեսությունները,



օժտելու ուսանողներին այնպիսի մասնագիտական գիտելիքներով ու կարողություններով,
որոնք կիրառելի են գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական ոլորտներում։

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․
Ա1. Ներկայացնելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերը՝ հնագույն
ժամանակներից մինչև մեր օրերը,
Ա2. Ձևակերպելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերի քաղաքակրթական հենքն իրենց ներքին կապերով և առնչություններով,
Ա3. Բացահայտելու պատմության տարբեր դարաշրջանների ընդհանրություններն ու
առանձնահատկությունները՝ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, կրոնական
համատեքստում, սահմանելու դրանց քաղաքակրթական տիպաբանությունը,
Ա4. Որոշելու խոշոր անհատականությունների և հասարակական խմբերի
դերակատարությունը պատմության հեռանկարում,
Ա5. Ներկայացնելու և քննարկելու պատմության վերաբերյալ տեսությունները,
Ա6. Ճանաչելու պատմական զարգացման հիմնարար միտումները՝ հնագույն
ժամանակներից մինչև մեր օրերը, ձևակերպելու դրանց հիմնավոր համակողմանի
նկարագիրն ու մեկնությունը։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Ընդհանրացնելու համաշխարհային պատմության ուսումնասիրման փորձը, ստեղծելու
ֆայլեր, արխիվներ, տարբեր դարաշրջանների վերաբերյալ՝ օգտագործելի ինչպես
հետազոտական, այնպես էլ մանկավարաժական աշխատանքի ընթացքում,
Բ2. Կազմակերպելու գործնական պարապմունքներ համաշխարհային պատմության և
հարակա մասնագիտությունների ներկայացուցիչների համար՝ բացատրելու անցյալի և
ներկայի պատմական իրողությունները ըստ տարբեր գիտակարգերի արդյունքների,
Բ3. Նախագծելու համաշխարհային պատմության վերաբերյալ տարբեր դիդակտիկ նյութեր՝
հոլովակներ, քարտեզների, վեբ-կայքեր և այլն։
Բ4. Մշակելու առաջարկությունների փաթեթ համաշխարհային պատմության խնդիրների
ուսումնասիրման արդիական մեթոդների, գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական
տարասեռ մոտեցումների վերաբերյալ,
Բ5. Կիրառելու համաշխարհայի պատմության մասնագիտական գիտելիքները արդի
հումանիտար մտքի տարբեր բնագավառներում՝ միջազգային հարաբերություններ,
քաղաքագիտություն, միջազգային իրավունք, համաշխարհային տնտեսություն,
մշակութաբանություն, արվեստաբանություն և այլն։
Բ6. Օգտագործելու հետազոտության արդյունքների մշակման և գիտական մամուլում
հրապարակման, ինչպես նաև գիտական ակնարկների, ռեֆերատների, հաշվետվությունների
և ելույթների ձևակերպման եղանակները,
Բ7. Կիրառելու սկզբնաղբյուրների և մասնագիտական գրականության մշակման և ստացված
արդյունքների վերլուծության ու ընդհանրացման մեթոդիկան։
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Օգտագործելու մասնագիտության վերաբերյալ տարատեսակ աղբյուրներ
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)
Գ2. Վերլուծելու առկա գիտահետազոտական և մանկավարժական խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, առաջարկելու նոր
գաղափարներ,
Գ4. Պատրաստելու զեկուցումներ, կատարելու հետազոտություններ՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր հետազոտական աշխատանքի

(ռեֆերատ),

իսկ

մյուսը`

բանավոր

ներկայացման

գնահատման

հիման

վրա,

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների
քայլը՝ 0.5 է:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Համաշխարհային պատմություն» ծրագրի շրջանավարտների հնարավոր աշխատատեղերն
են հանրապետությունում գործող շուրջ 1500 բազային և ավագ դպրոցները, որտեղ 6-րդ
դասարանից սկսած մինչ 12-րդ դասարան ուսուցանվում է համաշխարհային պատմություն
դասընթացը՝

հնագույն

ժամանակներից

մինչ

նորագույն

դարաշրջան,

միջազգային

կազմակերպությունները (Մարդու իրավուքների Երևանյան գրասենյակ, Եվրաինտեգրման
հայկական գործակայլություն, Մտավոր առաջընթացի հայկական գրասենյակ), ՀՀ ԳԱ գիտահետազոտական հաստատությունները (Պատմության ինստիտուտ, Արևելագիտության ինստիտուտ, Սփյուռքի հետազոտական կենտրոն), ԲՈՒՀ-երը, մասնագիտական կրթօջախները,
Պաշտպանության, Արտաքին գործերի, Մշակույթի նախարարությունները, թանգարանները,
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հասարակական կազմակերպություններ, լրատվական գործակալությունները և այլն:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության ընթացքում օգտագործվում են մագիստրոսներին հասանելի մի շարք օժանդակ
ռեսուրսներ և ձևեր՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործում, մասնավորապես
առանձին թեմաների վերաբերյալ տեսասահիկների ու հոլովակների պատրաստում, ինչպես
դասախոսի, այնպես էլ մագիստրոսների կողմից: Օժանդակ ռեսուրսներ են հանդիսանում գրքերը,
էլեկտրոնային, համացանցային, տեսաձայնային ուսումնական ռեսուրսները, որոնք վերաբերվում
են ծրագրով նախատեսված թեմաներին և կարող են նպաստել հասնելու նախատեսված
վերջնարդյունքներին։

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ որակավորումների ազգային
շրջանակի 7-րդ աստիճանի համար ներկայացված բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման
կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ»-ը,
«Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների լրացան ուղեցույց»-ը և այլ նյութեր։

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական
կարողություններ

Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, նպատակների և
խնդիրների հստակ գիտակցման ու պարզաբանման կարողություն
 Ուսանողների ակտիվության խրախուսման և մոտիվացնելու
կարողություն
 Ընդհանուր նպատակ սահմանելու և դրա իրականացման ուղղությամբ
ջանքերը համատեղելու հմտություն
Հետազոտական
800

 Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու
կարողություն
 Ոսանողներին վերլուծական հմտությունները զարգացնելու, փաստերն
ու իրողությունները ընդհանրացնելու, երևույթները
համակողմանիորեն գնահատելու, տեսական եզրակացություններ
կատարելու կարողությունների ներդրման ձգտման առկայություն
 Ինտերդիսցիպլինար և համալիր հետազոտությունների
մեթոդաբանության իմացություն և իրականացման հմտություն
 Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման
ուսումնասիրության մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման
հմտություն
 Մագիստրանտներին, Համաշխարհային պատմության նոր
մոտեցումներին ու մարտահրավերներին համապատասխան,
հետազոտական աշխատանքի մղելու փորձառություն (կարելի է նաև
մասնագիտական պահանջների մեջ ներառել)
 Այլ երկրների գիտնականների հետ ընդհանուր հետազոտական
նախագծեր մշակելու և իրականացնելու ներուժի առկայություն
Հաղորդակցման
 Մագիստրանտներին որպես գործընկեր դիտարկելու և ազատ
ստեղծագործական մթնոլորտ ստեղծելու հմտություն
ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝
Word, Excel, Power-Point) հմտություններ,

Մասնագիտական կարողություններ


Համաշխարհային պատմության հիմնախնդիրների, տարածաշրջանային
գործընթացների, համաշխարհային քաղաքական, տնտեսական,
էթնոմշակութային պատմության, նյութական և հոգևոր մշակութային
ժառանգության ուսումնասիրության ժամանակակից եղանակների
իմացություն



Համաշխարհային պատմության մեջ հայկական ներկայության փաստերի
ու իրողությունների իմացության, տարածաշրջանում հայկական էթնիկ
տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդի բացահայտման
կարողություն



Արևմտաեվրոպական երկրների լեզուներից որևէ մեկի իմացություն
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Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան


գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում

Մանկավարժական փորձ


խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը



վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն
միջազգային
վերապատրաստումների
և/կամ
որակավորման բարձրացման դասընթացների
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տեղական կամ
մասնագիտական

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Ներկայացնելու համաշխարհային պատմության տարբեր
շրջափուլերը՝ հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը,

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Ընդհանրացնելու համաշխարհային պատմության ուսումնասիրման փորձը,

Ա2

Ձևակերպելու համաշխարհային պատմության տարբեր
շրջափուլերի քաղաքակրթական հենքն իրենց ներքին
կապերով և առնչություններով,

Բ2

Կազմակերպելու գործնական պարապմունքներ համաշխարհային
պատմության և հարակա մասնագիտությունների ներկայացուցիչների
համար՝ բացատրելու անցյալի և ներկայի պատմական իրողությունները ըստ
տարբեր գիտակարգերի արդյունքների,

Ա3

Բացահայտելու պատմության տարբեր դարաշրջանների
ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները՝
տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, կրոնական
համատեքստում, սահմանելու դրանց քաղաքակրթական
տիպաբանությունը,
Որոշելու խոշոր անհատականությունների և հասարակական
խմբերի դերակատարությունը պատմության հեռանկարում,

Բ3

Նախագծելու համաշխարհային պատմության վերաբերյալ տարբեր
դիդակտիկ նյութեր՝ հոլովակներ, քարտեզների, վեբ-կայքեր և այլն։

Բ4

Մշակելու առաջարկությունների փաթեթ համաշխարհային պատմության
խնդիրների ուսումնասիրման արդիական մեթոդների, գիտահետազոտական և
գիտամանկավարժական տարասեռ մոտեցումների վերաբերյալ,

Ա5

Ներկայացնելու և քննարկելու պատմության վերաբերյալ
տեսությունները,

Բ5

Կիրառելու համաշխարհայի պատմության մասնագիտական գիտելիքները
արդի հումանիտար մտքի տարբեր բնագավառներում՝ միջազգային
հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, միջազգային իրավունք,
համաշխարհային տնտեսություն, մշակութաբանություն,
արվեստաբանություն և այլն,

Ա6

Ճանաչելու պատմական զարգացման հիմնարար միտումները՝
հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, ձևակերպելու
դրանց հիմնավոր համակողմանի նկարագիրն ու մեկնությունը։

Բ6

Օգտագործելու հետազոտության արդյունքների մշակման և գիտական
մամուլում հրապարակման, ինչպես նաև գիտական ակնարկների,
ռեֆերատների, հաշվետվությունների և ելույթների ձևակերպման
եղանակները,

Բ7.

Կիրառելու սկզբնաղբյուրների և մասնագիտական գրականության մշակման և
ստացված արդյունքների վերլուծության ու ընդհանրացման մեթոդիկան։

Գ3

Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, առաջարկելու նոր
գաղափարներ,

Գ4

Պատրաստելու զեկուցումներ, կատարելու հետազոտություններ՝
պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

Ա4

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Օգտագործելու մասնագիտության վերաբերյալ տարատեսակ

ստեղծելու ֆայլեր, արխիվներ, տարբեր դարաշրջանների վերաբերյալ՝
օգտագործելի ինչպես հետազոտական, այնպես էլ մանկավարաժական
աշխատանքի ընթացքում,

աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2

Վերլուծելու առկա գիտահետազոտական և մանկավարժական
խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը Ա Ա Ա
1

2

3

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա

Ա

Ա

Բ

Բ

Բ

Բ

Բ

Բ

Բ

Բ

Գ

Գ

Գ

Գ

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

Օտար լեզու - 1

1602/Մ01

x

Օտար լեզու - 2

1602/Մ02

x

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտության
ոլորտում

2301/Մ03

x

x

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

1102/Մ05

x

Հայոց պատմության հիմնահարցերը

1106/Մ06

x

Հասարակական կառույցներ և գաղափարախոսություններ
/հին, միջին, նոր և նորագույն դարաշրջաններ/

1102/Մ07 x

x

Անտիկ քաղաք-պետություն և արդիականություն

1102/Մ08

Անտիկ և միջնադարյան հասարակական մտքի պատմություն

1102/Մ09

Ֆեոդալիզմի հիմնախնդիրները

1102/Մ10

x

Տնտեսական համակարգերը համաշխարհային պատմության
համատեքստում (նոր և նորագույն դարաշրջան)

1102/Մ11

x

Ժողովրդագրական գործընթացները նոր և նորագույն
դարաշրջանում

1102/Մ12

Քաղաքակրթությունների տեսություն․ պատմություն և գրույթ

1102/Մ13

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների և ժողովուրդների

1102/Մ14 x

x

x

x

x

x
x

X

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

պատմության հիմնահարցեր (մ.թ.ա. IV - I հազարամյակ)
Խաղաղության գաղափարը համաշխարհային պատմության
մեջ (նոր և նորագույն դարաշրջան)

1102/Մ15

x

x

x

ԱՄՆ. պատմություն, քաղաքական համակարգ,

1102/Մ16

x

Բալկանյան հիմնախնդիրը․ առաջացումը և ընթացքը
(19-րդ դ․ վերջ -20-րդ դ․)

1102/Մ17 x

x

x

x

Միջազգային կոնֆլիկտները և դրանց լուծման ուղիները 20-րդ
դարում

1102/Մ18

x

x

x

Հասարակաշինական տեսությունները և պրակտիկան
հետխորհրդային շրջանում

1102/Մ19

x

x

գաղափարախոսություն

X

x
804

x

Գաղութատիրությունը համաշխարհային պատմության մեջ

1102/Մ20

x

Բարեփոխումներն ու հեղափոխությունները Եվրոպայում (նոր
և նորագույն դարաշրջան)

1102/Մ21

X

x

x

Ազգային իննովացիոն ծրագրերը նոր դարաշրջանի

1102/Մ22

X

x

x

Եվրոպայում. անգլիական ուղի (կոմպրոմիս), ֆրանսիական
ուղի (հեղափոխություն), գերմանական ուղի (մշակութային
ինքնարարում)
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x

x

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1602/Մ01

Օտար լեզու-1

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






6 ECTS կրեդիտ
գործ․- 4, ընդհ. - 60
Ստուգարք

կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.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
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ1 Օգտագործելու մասնագիտության վերաբերյալ տարատեսակ աղբյուրներ
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
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հաշվետվություններ)
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),
1. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
2. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր հարցման միջոցով հետևյալ կերպ.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2.

մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,

3.

զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ«

4.

բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. M. Swales, Christine Բ. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The
University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine Բ.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA

1602 /M02

Օտար լեզու-2

3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ․

գործ․-2, ընդհ. -30

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
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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

2.

համապատասխան (Բ2-C1),
նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարակին 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.
1. Գ1 Օգտագործելու մասնագիտության վերաբերյալ տարատեսակ աղբյուրներ
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13.
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. DeԲora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
2. Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
PuԲlishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan PuԲlishing 2016
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0309/Մ03
2 ժամ/15 շաբ.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում-4
գործ. – 2

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

3 կրեդիտ

ստուգարք



ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEԲ - կայքերի մասին



սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ
սովորեցնել աշխատել WEԲ - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



հենքի դերը իր մասնագիտությունում
ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները



տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր



HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում

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

Բ3 Նախագծելու համաշխարհային պատմության վերաբերյալ տարբեր դիդակտիկ
նյութեր՝ հոլովակներ, քարտեզների, վեբ-կայքեր և այլն։

2.

Բ6 Օգտագործելու հետազոտության արդյունքների մշակման և գիտական մամուլում
հրապարակման, ինչպես նաև գիտական ակնարկների, ռեֆերատների,
հաշվետվությունների և ելույթների ձևակերպման եղանակները,

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. նախագծային մեթոդ
4.

համագործակցային ուսուցում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգչի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 ACCESS համակարգ


HTML լեզու

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
12. Joan LamԲert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step Բy Step. // Online Training Solutions,
Inc., 2015.
13.

ElizaԲeth Castro, Բruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. //
Peachpit Press, 2013.
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1102/Մ05

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

2 ժամ/շաբ․

դաս․-2, ընդհ. -30

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ծանոթացնել պատմության տարբեր փուլերում անցյալի ուսումնասիրության ձևերին
ու մոտեցումներին, պատմագիտության ձևավորման ընթացքին, զարգացման
հիմնական փուլերին,



ձևավորել
գիտելիքներ
պատմագիտության
մեթոդաբանական հիմնական մոտեցումների և
«դպրոցների» վերաբերյալ,



հաղորդել տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ պատմագիտության
արդի չափանիշներին համապատասխան ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի
իրականացման համար։

արդի
հիմնախնդիրների,
պատմագիտական հիմնական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել և բնութագրել պատմագիտության զարգացման հիմնական փուլերը,
պատմագիտական հիմնական դպրոցները,
2. թվարկել և բացատրել պատմագիտության արդի հիմնախնդիրները,
3. նկարագրել պատմագիտական հետազոտական աշխատանքի մեթոդաբանական,
կառուցվածքային, էթիկական հիմնական սկզունքները՝ ըստ դրա հիմնական
տեսակների,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել, մեկնաբանել և գնահատել պատմագիտական հիմնական դպրոցների
հայեցակարգերը՝
սահմանելով
դրանց
առանձնահատկություններն
ու
ընդհանրությունները, առավելություններն ու սահմանափակումները,
5. ձևավորել
հետազոտական
հարցադրում,
կազմել
այդ
հարցադրման
ուսումնասիրության համար գրականության ցանկ, քննության ենթարկել առաջնային
և երկրորդային աղբյուրները և դրանց տեղեկությունները, ինքնուրույն հիմնավորված
եզրահանգումներ կատարել դրանց հիման վրա,
6. գրել և ներկայացնել գիտահետազոտական աշխատանք՝ հետևելով մեթոդաբանական,
կառուցվածքային և էթիկական չափանիշներին։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. պատմական և քննական մտածողության հմտություններ,
8. ինքնուրույն հետազոտական և հետազոտության արդյունքների ներկայացման
հմտություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Ա5 Ներկայացնելու և քննարկելու պատմության վերաբերյալ տեսությունները,
2. Բ4 Մշակելու առաջարկությունների փաթեթ համաշխարհային պատմության
խնդիրների ուսումնասիրման արդիական մեթոդների, գիտահետազոտական և
գիտամանկավարժական տարասեռ մոտեցումների վերաբերյալ,

3. Բ7.Կիրառելու սկզբնաղբյուրների և մասնագիտական գրականության մշակման և
ստացված արդյունքների վերլուծության ու ընդհանրացման մեթոդիկան։
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4. Գ2 Վերլուծելու առկա գիտահետազոտական և մանկավարժական խնդիրները և
գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցմամբ:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Պատմություն հասկացությունը։ Գիտական պատմության ձևավորումը։ Արդի
պատմագիտության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները։ Պատմության տեսակները։ Թեմա 2.
Պատմագետի ռեսուրսները (տվյալների շտեմարաններ, արխիվներ, գրադարաններ,
առաջնային և երկրորդային աղբյուրներ) և հմտությունները (հետազոտել, վերլուծել,
մեկնաբանել, հիմնավորել, մեջբերում կատարել): Պատմական մտածողության հիմնական
հայեցակարգերը։ Թեմա 3. Պատմագետի գրույթը։ Հետաքրքրությունից դեպի հետազոտական
թեմա, հետազոտական թեմայից դեպի պատմագիտական գրույթ։ Թեմա 4. Պատմության
դասավանդումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ստեփանյան Ա.Ա., Պատմությունն իբրև տեքստ (մեկնության և գրության
հնարավորություն), Պատմություն և կրթություն գիտատեսական և մեթոդական հանդես,
թիվ 1-2, Երևան, 2005, էջ 9-22:
2. Salevouris M. J., Furaj C., The Methods and Skills of History. A Practical Guide, Willey Բlackwell,
2015.
3. Բod R., The New Hitory of Humanities. The Search the Principles and Patterns from Antiquity to
the Present, Oxford University Press, 2013.
4. Tosh J., The Pursuit of History. Aims, Methods and New Directions in the Study of History,
Routledge, 2015.
5. Բanner J. M., Բeing a Historian, An Introduction of Professional World of History, CamԲridge
University Press, 2012.
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Հայոց պատմության հիմնահարցերը

6 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնել հայոց պատմության հիմնախնդիրները,



Բացահայտել հայոց պատմության տարբեր փուլերում տեղի ունեցած և ընթացող
տարաբնույթ գործընթացների օրինաչափություններն ու պատճառահետևանքային
կապերը, մատնանշել դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Համաշխարհային պատմական գործընթացների համատեքստում ներկայացնելու
հայոց
պատմության
հիմնախնդիրները,
դրանց
սկզբնաղբյուրներն
ու
ուսումնասիրվածության արդի վիճակը,
2. Մատնանշելու հայոց պատմության տարբեր փուլերում տեղի ունեցած և ընթացող
տարաբնույթ գործընթացների օրինաչափություններն ու պատճառահետևանքային
կապերը, դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Վերլուծելու և արհեստավարժ մեկնաբանելու հայոց պատմության գիտական և
քաղաքական հնչեղություն ունեցող հիմնախնդիրները,
2. Վերաարժևորելու այդ շրջանի պատմության վիճահարույց մի շարք հիմնախնդիրներ,
3. Բացահայտելու և քննադատելու հայոց պատմության տարբեր հարցերի վերաբերյալ կեղծարարությունները և պաշտպանելու այդ խնդիրների վերաբերյալ
մշակված գիտական հայեցակարգերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
4. Վերլուծելու առկա խնդիրները և տալու դրանց օբյեկտիվ ու իրատեսական
գնահատականը,
3. 2.Պատրաստելու
զեկուցումներ,
ներկայացնելու
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:

հետազոտությունների

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3 Բացահայտելու պատմության տարբեր դարաշրջանների ընդհանրություններն ու
առանձնահատկությունները՝ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, կրոնական
համատեքստում, սահմանելու դրանց քաղաքակրթական տիպաբանությունը:
2. Ա4 Որոշելու խոշոր անհատականությունների և հասարակական խմբերի
դերակատարությունը պատմության հեռանկարում:
3. Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, առաջարկելու նոր
գաղափարներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Դիդակտիկ նյութերի ցուցադրություն և փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայոց պատմության հիմնախնդիրների սկզբնաղբյուրները և
ուսումնասիրվածությունը: 2.Հայոց հնագույն, հին և միջնադարյան պատմության
հիմնահարցեր: 3.Հայկական հարցը. ծագումը, բովանդակությունը, էվոլյուցիան: 4.
Նոր շրջանի հայ ազատագրական շարժումները: 5.Հայոց ցեղասպանությունը:
6.Առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերը և հայ ժողովուրդը: 7.Հայոց նորագույն
պետականությունը և հայկական Սփյուռքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Հայ ժողովրդի պատմություն (ԳԱ հրատ.), հ. I, Ե., 1971, հ. II, Ե., 1981, հ. III, Ե., 1976, հ.
IV, Ե., 1972,
Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. I, Ե., 1981, հ. I-II, Ե., 2007, 2011:
Հայոց պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հատոր III, գիրք առաջին, Եր., 2010, գիրք
երկրորդ, Եր., 2015, հատոր IV, գիրք առաջին, Եր., 2010:
Հովհաննիսյան Ռ. Գ., Հայաստանի Հանրապետություն, հ. I, Եր., 2005, h. II, Եր., 2014,
հ. III, Եր., 2016, հ. IV, Եր., 2016:
Մինասյան Է., Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմություն, Եր., 2013:
Սիմոնյան Հր., Ազատագրական պայքարի ուղիներում, գիրք I, Եր., 2003, գիրք II, Եր.,
2003, գիրք III, Եր., 2009, գիրք IV, Եր., 2010, գիրք V, Եր., 2013:
Տատրյան Վ., Հայոց ցեղասպանության հերքման հիմնական փաստարկները.
աղավաղման և կեղծարարության ուսումնասիրություն, Երևան, 2005:

1102/Մ07

Հասարակական կառույցներ և գաղափարախոսություններ
/հին, միջին, նոր և նորագույն դարաշրջաններ/
4 ժամ/շաբ.
դաս.-2, գործ․-2

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

6 ECTS
կրեդիտ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
813

8. Դասընթացի նպատակն է՝





ուսանողներին
ներկայացնել
համաշխարհային
պատմության
տարբեր
դարաշրջաններին
առավել հատուկ հասարակական կառույցների ու
գաղափարախոսությունների ընդհանուր միտումներն ու բովանդակությունը,
ծանոթացնել հասարակական կառույցների և գաղափարախոսությունների ինչպես
կայացման ու ձևավորման, այդպես և փոխակերպությունների ընթացքին,
բացատրել
հասարակական
կառույցների
և
գաղափարախոսությունների
փոխակերպման առանձնահատկությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

1. ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
2. բացատրելու տարբեր դարաշրջանների հասարակական կառույցների և
գաղափարաբանությունների փոխհարաբերությունները,
3. ներկայացնելու տարբեր դարաշրջանների հասարակական կառույցների և
գաղափարաբանությունների տիպաբանությունը, դրանց բովանդակային և
կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
4. քննարկելու հասարակական կառույցներից ու գաղափարախոսություններից
յուրաքանչյուրի հիմնարար բաղադրիչներն ու առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. տիպաբանելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերում ի հատ
եկած հասարակական կառույցներն ու գաղափարաբանությունները,
6. միմյանց
համադրելու
հասարակական
կառույցների
և
գաղափարաբանությունների
փոխակերպությունների
առանձնահատկությունները,
7. վերլուծելու և քննադատաբար վեր հանելու դրանց առավելություններն ու սահմանափակությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտագերծելու հասարակական կառույցների և գաղափարաբանությունների
վերաբերյալ գիտելիքներն ու հմտությունները պատմագիտական հետազոտական
աշխատանքներ կատարելիս,
9. կատարելու հետազոտական աշխատանք հասարակական կառույցներին և
գաղափարաբանություններին առնչվող հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Ա1. Ներկայացնելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերը՝ հնագույն
ժամանակներից մինչև մեր օրերը,

2. Ա3. Բացահայտելու պատմության տարբեր դարաշրջանների ընդհանրություններն ու
առանձնահատկությունները՝ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, կրոնական
համատեքստում, սահմանելու դրանց քաղաքակրթական տիպաբանությունը,

3. Ա4. Որոշելու խոշոր անհատականությունների և հասարակական խմբերի
դերակատարությունը պատմության հեռանկարում,

4. Բ4. Մշակելու առաջարկությունների փաթեթ համաշխարհային պատմության
խնդիրների ուսումնասիրման արդիական մեթոդների, գիտահետազոտական և
գիտամանկավարժական տարասեռ մոտեցումների վերաբերյալ,

5. Գ4. Պատրաստելու զեկուցումներ, կատարելու հետազոտություններ՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. powerpoint-ով ներկայացումներ,
3. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
5. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ,
6. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հին Արևելքի քաղաքակրթական տիպաբանություն: Թեմա 2. Մարդը հին
արևելյան աշխարհատեսության մեջ: Թեմա 3. Պոլիսային համակեցության ձևավորումը
Հին Հունաստանում Թեմա 4. Պոլիսային մարդակենտրոն համակեցության
գաղափարաբանությունը:
Թեմա
5.
Հռոմեական
քաղաքակրթությունը՝
հանրապետությունից դեպի տերություն։ Թեմա 6. Հռոմեական մշակույթը և գաղափարախոսությունը։ Թեմա 7. Միջնադարյան աստվածակենտրոն քաղաքակրթության
կառույցն ու տիպաբանությունը: Թեմա 8.
Միջնադարյան քաղաքակրթության
աշխարհատեսությունը։ Թեմա 9. Վերածննդի դարաշրջանի հասարակական կառույցը.
Գաղափարաբանություն, մշակույթ, կրոն։
Թեմա 10. Անցումային դարաշրջանի
պատմական կառույցը: Թեմա 11. Արդիականացում և կապիտալիզմ. Լուսավորյալ
միապետությունից դեպի հեղափոխություններ (1500-1850-ական թթ.): Թեմա 12
Արդյունաբերացում
և
իմպերիալիզմ.
Եվրոպակենտրոն
աշխարհակարգի
հաստատումն ու ճգնաժամը (1851-1918 թթ.): Թեմա 13. Նոր աշխարհակարգ.
ավանդական
ժողովրդավարություն,
ամբողջատիրական
հասարակարգեր,
հակամարտություններ և ռազմավարություններ (1918-1945 թթ.): Թեմա 14. Սառը
պատերազմյան և Հետսառըպատերազմյան աշխարհը. վերափոխումներն արդի
շրջափուլում (1945-մեր օրեր):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. John Բoardman, Jasper Griffin, Oswyn Murray, The Oxford History of Greece and the
2.
3.
4.
5.
6.

Hellenistic World, Oxford: Oxford University Press, 2002.
John Բoardman, Jasper Griffin, Oswyn Murray, The Oxford History of the Roman World,
Oxford: Oxford University Press, 2002.
Jeffrey Բurton Russell, Medieval Civilization, Oregon: Wipf and Stock, 2005.
Peter N. Stearns, Eric W. Nelson, The Industrial Revolution in World History, Fourth
Edition, New York: Westview Press, 2012.
Tignor R. et. al., Worlds Together, Worlds Apart: A History of the World from the
Բeginnings of Humankind to the Present, 3rd. edn., New York: Norton, 2011.
Понтинг К., Всемирная история. Новый взгляд / пер. с англ., М.: ACT: Астрель, 2010.
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Անտիկ քաղաք-պետություն և արդիականություն

3 ECTS կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

դաս․-2 , ընդհ. -30

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


բացահայտել
անտիկ
քաղաք-պետության
երևույթն
իբրև
սոցիալական
կարևորագույն միավորի, որն ապահովել է դասական դարաշրջանի Հունաստանի
աննախընթաց տնտեսական, քաղաքական և մշակութային զագացումը,



ներկայացնել
այդ
դարաշրջանի
ընկերային,
քաղաքական
զարգացման
առանձնահատկությունները, որոնց արդյունքում ձևավորվեց ազատ քաղաքացին և
քաղաքացիական համայնքը,



տալ պոլիսային համակեցության ազդեցությունը համաշխարհային պատմական
գործընթացների վրա։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.

ներկայացնել հունական քաղաք-պետության ձևավորման շրջափուլերը, ցույց տալ
հասարակության անցումները թագավորական իշխանությունից դեպի տիրանիա,
ապա ժողովրդական հանրապետություն,
թվարկել այս գործընթացի տարբեր դրսևորումները Հունաստանի տարբեր
հատվածներում, ձևակերպել այդ գործընթացի հիմնարար արդյունքները,
հիմնավորել դրանց համաշխարհային պատմական կարևորությունը և կապել
անտիկ քաղաքակրթությունն արդի քաղաքակրթական հիմնախնդիրների հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.
6.

համեմատել պոլիսային Հունաստանի պատմական փորձը մի կողմից Հին Արևելքի,
մյուս կողմից արդյունաբերական դարաշրջանի Եվրոպայի հասարակական,
քաղաքական, մշակութային իրողությունների հետ,
գնահատել այդ գործընթացի հիմնարար արդյունքները, առաջարկել իր
մոտեցումները դրանց նկատմամբ,
մեկնաբանել դրանց ազդեցությունը հետագա Եվրոպայի պատմական
փորձառության և գաղափարական զարգացման վրա։

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

ձեռք բերված գիտելիքները գործնականորեն կիրառել այլ քաղաքակրթությունների
պատմության ուսումնասիրության գործընթացում:

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

1. Ա2 Ձևակերպելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերի քաղաքակրթական հենքն իրենց ներքին կապերով և առնչություններով,

2. Բ2 Կազմակերպելու գործնական պարապմունքներ համաշխարհային պատմության
և հարակա մասնագիտությունների ներկայացուցիչների համար՝ բացատրելու
անցյալի և ներկայի պատմական իրողությունները ըստ տարբեր գիտակարգերի
արդյունքների,
3. Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, առաջարկելու նոր
գաղափարներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. PowerPoint-ով ներկայացումներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. քննարկում-բանավեճեր հետազոտական հարցադրման շուրջ,
5. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
6. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
2. ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
3. մասնակցություն -3 միավոր
4. ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
5. Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յու¬րա¬քան¬չյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յու¬րա¬քան¬չյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Անտիկ քաղաք-պետություն (պոլիս, ցիվիտաս) հասկացությունը: Թեմա 2.
Քաղաքային կառույցի ծագումնաբանությունը: Թեմա 3. Քաղաք-պետությունները Հին
Արևելքում. Շումեր, Ակկադ, Փյունիկիա: Թեմա 4. Միկենյան քաղաքակրթության
բնութագիրը: Թեմա 5. Արխայիկ դարաշրջանի սոցիալական հեղափոխությունը: Թեմա 6.
Անտիկ պոլիսի ձևավորումը: Թեմա 7. Աթենական դեմոկրատիան իբրև պոլիսային
քաղաքակրթության հարացույց: Թեմա 8. Պոլիսային համակեցության իմաստային
հարացույցի մշակումը: Թեմա 9. Պոլիսային համակեցությունից դեպի հելլենիստական
էկումենիկ ծավալումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ստեփանյան Ա. Ա., Հին Սպարտա. Պոլիսային համակեցության մի հարացույցի
մասին, Պատմություն և կրթություն, Եր., 2006 (3-4), էջ 107-122:
Ստեփանյան Ա. Ա., Արխաիկ դարաշրջանի Հունաստանը (Կենսատարածքի
տեխնոլոգիական կերպափոխումը), Պատմության հարցեր, Ե., 2009 (1-2), էջ 147-190:
Зайцев А. И., Культурный переварот в Древней Греции 8-5 вв. до н. э., СПб, 2001.
Степанян А. А., Телунц А. А., К проблеме классической модели социального
общежития (древнегреческий город-государсвтво), Глобус Науки, 4 (2004), с. 89-92.
Herman Hensen М., An Introduction to the Ancient Greek City-State, Oxford Univ. Press.,
2006.
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կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է


ուսանողներին

ներկայացնել

հասարակական

արտահայտչաձևերի ձևավորումն
քաղաքակրթություններում,


ու

մտքի

զարգացումը

և

անտիկ

դրա
և

հիմնական

միջնադարյան

քննության ենթարկել առանձին մտածողների գաղափարները, տեսությունները,
ուսմունքները, հայեցակարգերը՝ տիեզերքի, անհատի, հասարակության, պետության
վերաբերյալ՝ անհրաժեշտության դեպքում դիտարկելով դրանք համապատասխան
«դպրոցի» համատեքստում,



նպաստել ուսանողների հետազոտական հմտությունների, պատմական և քննական
մտածողության զարգացմանը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել անտիկ և միջնադարյան հասարակական մտքի զարգացման ընթացքը,
հիմնական փուլերը և արտահայտչաձևերը,
բացատրել և մեկնաբանել անտիկ և միջնադարյան հասարակական մտքի հիմնական
ներկայացուցիչների ուսմունքներն ու տեսությունները՝ տվյալ ժամանակի
հասարակական-պատմական իրողությունների համատեքստում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

4.

5.

վերլուծել հասարակական մտքի հիմնական ներկայացուցիչների ուսմունքներն ու
տեսությունները՝
սահմանելով
դրանց
առանձնահատկություններն
ու
ընդհանրությունները, առավելություններն ու սահմանափակումները,
գնահատել անտիկ և միջնադարյան հասարակական մտքի ազդեցությունը հետագա
դարաշրջանների մտածողների, գաղափարների վրա,
կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները դաընթացի շրջանակում
քննության ենթարկված խնդիրների շուրջ ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի
իրականացման և ներկայացման համար։

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

կիրառել պատմական և քննական մտածողության հմտություններ,

7.

կիրառել ինքնուրույն հետազոտական և հետազոտության արդյունքների
ներկայացման հմտություններ։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4 Որոշելու խոշոր անհատականությունների և հասարակական խմբերի
դերակատարությունը պատմության հեռանկարում,
2.

3.

Բ5 Կիրառելու համաշխարհայի պատմության մասնագիտական գիտելիքները արդի
հումանիտար մտքի տարբեր բնագավառներում՝ միջազգային հարաբերություններ,
քաղաքագիտություն, միջազգային իրավունք, համաշխարհային տնտեսություն,
մշակութաբանություն, արվեստաբանություն և այլն։
Գ4 Պատրաստելու զեկուցումներ, կատարելու հետազոտություններ՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություններ,
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2.

հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,

3.
4.

հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ։

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1․ Հին Հունաստան՝ առասպելամտածողությունից դեպի բանական մտածողություն
(Հոմերոս, Հեսիոդոս): Թեմա 2․ Հունական բնափիլիսոփայությունը և նրա ընկերաբանական
ուսմունքը (Միլեթյան դպրոց, Հերակլիտես, Դեմոկրիտես): Թեմա 3. Պատմագիտության
նախադրյալները և ծագումը (Հերոդոտ, Թուկիդիտես): Թեմա 4․ Վաղ հունական լիրիկան:
Անտիկ թատրոնը որպես հասարակական մտքի արտահայտչաձև:

Հին հունական

ճարտասանությունը: Թեմա 5. Սոփեստների իմաստասիրական ուսմունքը: Սոկրատեսի
բարոյագիտությունը և իրավաքաղաքական ուսմունքը: Թեմա 6․ Պլատոնի և Արիստոտելի
հասարակագիտությունը: Թեմա 7. Հասարակական մտքի ձևավորումը և զարգացումը Հին
Հռոմում: Անցում առասպելից տարեգրություն (անալիստիկա): Թեմա 8. Ստոիկյան
իմաստասիրությունը և հռոմեական «հասարակական ինքնաճանաչողությունը». Պոլիբիոս:

Թեմա 9. Կ. Սալլուստիոսը որպես Հռոմեական Հանրապետության ճգնաժամի տեսաբան
Թեմա 10. Մ. Կ. Կիկերոնը և «հանրապետական միապետության» (պրինցիպատ)
իմաստասիրական հարացույցի համակողմանի մշակումը: Թեմա 11. Միջնադարյան
քաղաքակրթության բնութագիրը և զարգացման շրջափուլերը.
քրիստոնեական
աշխարհատեսության ձևավորումը Թեմա 12. Հասարակական միտքն Արևմտյան
Եվրոպայում (Հովհան Ոսկեբերան, Ավրելիուս Ավգուստինուս, Թովմա Աքվինացի) Թեմա 13.
Հասարակական միտքը Բյուզանդիայում (Եվսեբիոս Կեսարացի, Բարսեղ Կեսարացի,
Պատրիարք Փոտիուս, Միքայել Պսելուս): Թեմա 14. Ուշ միջնադարի հասարակական միտքը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Geisler N. L., A History of Western Philosophy, v. I, Բastion Բooks, 2016.
2. Բalot R. K.(Ed.), A Companion to Greek and Roman Political Thought, Բlackwell, 2009.
3. Բoucher D., Kelly P. (Ed.), Political Thinkers from Socrates to the Present, Oxford Univ. Press,
2003.
4. Wood E., Citizens to Lord. A Social History of Western Political Thought from Antiquity to the
Middle Ages, London, New-York, 2008
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Ֆեոդալիզմի հիմնախնդիրները

3 ECTS կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

դաս. - 2, ընդհ. -30

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ծանոթացնել Արևմտյան Եվրոպայում միջնադարի պատմության ուսումնասիրության
հիմնակազմիկ, առանցքային հատկանիշ ֆեոդալիզմի ուսումնասիրության
հիմնախնդիրներին և տեսություններին,



ներկայացնել ֆեոդալական հասարակության տնտեսական, քաղաքական և
մշակութային կառույցները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ֆեոդալիզմի հիմնախնդիրները, մեթոդները, սկզբունքները, պարբերացման խնդիրները, պատմագիտական հայեցակարգը, զարգացման օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները,
2. քննարկելու արևելյան և արևմտյան ֆեոդալիզմի մոդելները,
3. մատնանշելու ֆեոդալիզմի քաղաքական, սոցիալական ու հոգևոր միջավայրերի
կազմակերպման տիպերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու ֆեոդալական հասարակության զարգացման օրինաչափությունները և
դրանցով պայմանավորված պատմական գործընթացները,
5. հետևություններ անելու ֆեոդալիզմի էության, կառույցների ու տիպաբանության շուրջ,
6. կիրառելու պատմական փաստերի և միջնադարյան սկզբնաղբյուրների հավաքման,
պահպանման, մշակման ու կիրառման վերլուծության մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. hամակարգելու ձեռք բերված փաստերը և գիտելիքները և իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ գիտական և մանկավարժական ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3 Բացահայտելու պատմության տարբեր դարաշրջանների ընդհանրություններն ու
առանձնահատկությունները՝ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, կրոնական
համատեքստում, սահմանելու դրանց քաղաքակրթական տիպաբանությունը,
2. Բ7 Կիրառելու սկզբնաղբյուրների և մասնագիտական գրականության մշակման և
ստացված արդյունքների վերլուծության ու ընդհանրացման մեթոդիկան։
3. Գ4 Պատրաստելու զեկուցումներ, կատարելու հետազոտություններ՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2.

PowerPoint-ով ներկայացումներ,

3.
4.

նախադեպերի վերլուծություն,
սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր հետազոտական հարցադրման շուրջ,

5.

հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,

6.

ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Ներածություն, Թեմա 1. Ֆեոդալիզմի պարբերացման հիմնախնդիրները, զարգացման օրինաչափությունները,մոդելավորումը: Թեմա 2. Սոցիալական տարածքի կազմակերպումը.
համայնք. վոտչինա: Սոցիալական աստիճանակարգություն: Սոցիալական միջավայրի կազմակերպման խնդիրը: Քաղաքը ֆեոդալիզմի համակարգում: Սոցիալական տարածքի կազմակերպման այլընտրանքային մոդելները: Թեմա 3. Ֆեոդալիզմի քաղաքական միջավայրը,
Թեմա 4. Ֆեոդալիզմի հոգևոր միջավայրը: Կրոնի դերը հոգևոր միջավայրի կազմակերպման
գործում: Համաշխարհային երեք կրոնները (քրիստոնեություն, իսլամ, բուդդայականություն):
Հոգևոր տարածքի կառուցվածքը:
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Տնտեսական համակարգերը համաշխարհային
պատմության համատեքստում (նոր և նորագույն
դարաշրջան)

3 ECTS կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

դաս․-2, ընդհ. -30

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է

8.

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նոր
դարաշրջաններում արևմտյան երկրներում քաղաքականության ու
փոխազդեցություններին, արդյունաբերականացման գործընթացի
տնտեսական և սոցիալական հետևանքներին, վերոնշյալ երկրների
համակարգերի
առանձնահատկություններին,
միջազգային
մրցակցության հիմնահարցերին:

և նորագույն
տնտեսության
քաղաքական,
տնտեսական
տնտեսական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

քննարկելու տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ հիմնական
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տեսությունները,
2.
3.

որոշելու տնտեսական զարգացումների քաղաքական հետնախորշը,
ներկայացնելու արդյունաբերականացման համալիր արդյունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

մոդելավորելու տնտեսական համակարգի հիմնական ինստիտուտները,
մեկնաբանելու պետությունների միջև ռեսուրսների համար պայքարի հիմնական
ձևերը և մեթոդները,
պարզաբանելու համաշխարհային տնտեսական ռեժիմները,

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

վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,

8.

ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3 Բացահայտելու պատմության տարբեր դարաշրջանների ընդհանրություններն ու
առանձնահատկությունները՝ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, կրոնական
համատեքստում, սահմանելու դրանց քաղաքակրթական տիպաբանությունը,
2. Բ5 Կիրառելու համաշխարհայի պատմության մասնագիտական գիտելիքները արդի
հումանիտար մտքի տարբեր բնագավառներում՝ միջազգային հարաբերություններ,
քաղաքագիտություն, միջազգային իրավունք, համաշխարհային տնտեսություն,
մշակութաբանություն, արվեստաբանություն և այլն,
3. Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, առաջարկելու նոր
գաղափարներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. PowerPoint-ով ներկայացումներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. քննարկումներ, բանավեճեր հետազոտական հարցադրման շուրջ,
5. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
6. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Մերկանտիլիստական, մարքսիստական և ազատական մեկնաբանություններ,
Թեմա 2. Տնտեսական հետամնացության քաղաքական շարժառիթներ, Թեմա 3.
Արդիականացում և արդյունաբերականացում, Թեմա 4. Տնտեսական համակարգերի
առանձնահատկություններ, Թեմա 5.
Միջազգային տնտեսական մրցակցության հիմնահարցեր:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Anthony Giddens, The Nation-State and Violence” University of California Press,
Բerkeley and Los Angeles, 2002․
2. Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990, Բasil Բlackwell Inc.,
CamԲridge, 2005.
3. Daron Acemoglu, James A. RoԲinson, Why Nations Fail, Crown PuԲlishers, New York,
2012.
4. Eugen WeԲer, “A Modern History of Europe” W.W. Norton & Company Inc., New
York, 2003.
5. Max WeԲer, “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalizm” Routledge, New York,
2012.
6. Norman Davies, Europe: A History, London: Pimlico, 2012.
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Ժողովրդագրական գործընթացները նոր և նորագույն

6 ECTS կրեդիտ

դարաշրջանում
4 ժամ/շաբ.

դաս․-2, գործ․-2, ընդհ. -60

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ժողովրդագրություն հասկացությունը, նրա ներքին կառուցվածքը,
բովանդակությունը, հետազոտական խնդիրները,


բացատրել ժողովրդագրական ուսումնասիրությունների կարևորությունը
համաշխարհային պատմության գործընթացների ուսումնասիրման գործում,



բացահայտել ժողովրդագրական գործընթացների զարգացան հիմնական շրջափուլերը
արդյունաբերական դարաշրջանից ի վեր ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ աշխարհում։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել ժողովրդագրական հիմնարար գործընթացները արդյունաբերական և
հետարդյունաբերական դարաշրջաններում,
2. քննարկել այդ գործընթացների շարժիչ մեխանիզմենրը, հիմնավորել դրանց և
հասարակության /տնտեսություն, սոցիալական հարաբերություններ, քաղաքականություն,
մշակույթ, կրոն/ փոխհարաբերությունները,
3. հիմնավորել քաղաքակրթություն և դեմոգրաֆիա հասկացությունների
փոխկապվածությունը և փոխներգործությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համեմատել Եվրոպայի ժողովրդագրական գործընթացները,
5. տարբերակել տարբեր դրաշրջանների ժողովրդագրական հարացույցները, վերլուծել
դրանց դինամիկան, արժևորել հիմնարար արդյունքները,
6. ընդհանրացնել և մեկնաբանել ժողովրդագրական գործընթացների անցյալը, ներկան և
տեսանելի ապագան,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից։
8. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու գիտակարգի խնդրահարույց
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հարցերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6 Ճանաչելու պատմական զարգացման հիմնարար միտումները՝ հնագույն
ժամանակներից մինչև մեր օրերը, ձևակերպելու դրանց հիմնավոր համակողմանի
նկարագիրն ու մեկնությունը,
2.

3.

Բ1 Ընդհանրացնելու համաշխարհային պատմության ուսումնասիրման փորձը, ստեղծելու
ֆայլեր, արխիվներ, տարբեր դարաշրջանների վերաբերյալ՝ օգտագործելի ինչպես
հետազոտական, այնպես էլ մանկավարաժական աշխատանքի ընթացքում,
Գ1 Օգտագործելու մասնագիտության վերաբերյալ տարատեսակ աղբյուրներ
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.

դասախոսություններ,
PowerPoint-ով ներկայացումներ,

3.
4.
5.
6.

նախադեպերի վերլուծություն,
քննարկում-բանավեճեր հետազոտական հարցադրման շուրջ,
հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:

12.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Ժողովրդագրություն առարկան, Թեմա 2. Տարածականության ազդեցությունը Եվրոպական ժողովրդագրական գործընթացների վրա, Թեմա 3. Եվրոպայի ժողովրդագրական զարգացումների հիմնական էտապները, Թեմա 4. Ժողովրդագության հիմնական աղբյուրները, Թեմա 5.
Ժողովրդագրության հիմնական բնութագրիչները, Թեմա 6. Միգրացիա հասկացությունը և դրա
կլասիֆիկացիան, Թեմա 7. Ժողովրդագրության ձևավորումը և զարգացման էտապները, Թեմա 8.
Ժողովրդագրական գործընթացները նոր շրջափուլում, Թեմա 9. Ժողովրդագրական
գործընթացները արդի շրջափուլում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Борисов В. А., Демография - М.: Издательский дом NOTA ԲENE, 2009.
2. Медков В. М., Демография:Учебное пособие, Ростов на Дону:»Феникс», 2002.
3. Բloom D. E., The Demographic Dividend: Annual Perspective on the Economic Consequences of
Population, Change, 2003.
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4. Szreter S., Categories and Contexts: Anthropollogical and Historical Studies in Critical
Demography, Oxford University Press, 2004.
5. Family Structures, Demography and Population. A Comparison of Societies in Asia and Europe.
Liège 2002.
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Քաղաքակրթությունների տեսություն․
պատմություն և գրույթ

4 ժամ/շաբ․
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

6 ECTS կրեդիտ

դաս․-2, գործ․-2, ընդհ. -60

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ներկայացնել քաղաքակրթության տեսության պատմությունը,
պատմական ճանաչողության ընդհանուր միտումներն ու բովանդակությունը,



ծանոթացնել
ինչպես
քաղաքակրթական
գիտակցության,
այդպես
քաղաքակրթության տեսության կայացման ու ձևավորման ընթացքին,



քաղաքակրթական հայեցակարգերի և մեթոդների կիրառմամբ ուսումնասիրել
առանձին
պատմական
դարաշրջանների
փոխակերպությունների
քաղաքակրթական նախադրյալներն ու հետևանքները:

և

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

3.

որոշել պատմագիտության զարգացման տարբեր փուլերում պատմության և
արդիության փոխհարաբերությունների սահմանները,
ներկայացնել Հինարևելյան, Անտիկ, Միջնադարյան, Արդյունաբերական և
Հետարդյունաբերական քաղաքակրթությունների տիպաբանությունը, բացատրել
դրանց բովանդակային և հաստատութենական կառուցվածքը,
մատնանշել քաղաքակրթության տեսաբաններից յուրաքանչյուրի տեսության
հիմնարար բաղադրիչներն ու առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.

6.

տիպաբանել
Հինարևելյան,
Անտիկ-պոլիսային,
Միջնադարյան,
Արդյունաբերական
և
Հետարդյունաբերական
քաղաքակրթությունների
հասարակական-պետական, գաղափարախոսական և մշակութային կառույցները,
համադրել
քաղաքակրթական
փոխակերպությունների
առանձնահատկությունները
ժամանակի
տարբեր
տևողությունների
համապատկերում,
վերլուծել և գնահատել քաղաքակրթության տեսաբաններից յուրաքանչյուրի
տեսության առավելություններն ու սահմանափակությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել պատմական իրադարձությունները, հասարակական-քաղաքական
տեղաշարժերն ու կերպափոխությունները քաղաքակրթությունների տեսության
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դիտանկյունից,
8. մեկնաբանել արդիական նշանակություն ունեցող խնդիրները ժամանակի կարճ,
միջին և երկար տևողությունների համադրության հեռանկարում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2 Ձևակերպել համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերի
քաղաքակրթական հենքն իրենց ներքին կապերով և առնչություններով
2. Ա5 ներկայացնել և քննարկել պատմության վերաբերյալ տեսությունները,
3. Բ5 Կիրառելու համաշխարհայի պատմության մասնագիտական գիտելիքները արդի
հումանիտար մտքի տարբեր բնագավառներում՝ միջազգային հարաբերություններ,
քաղաքագիտություն, միջազգային իրավունք, համաշխարհային տնտեսություն,
մշակութաբանություն, արվեստաբանություն և այլն,
4. Գ2 Վերլուծելու առկա գիտահետազոտական և մանկավարժական խնդիրները և
գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2.

հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,

3.

հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,

4.

ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ,

5.

նախադեպերի վերլուծություն:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Քաղաքակրթությունն իբրև փոխաբերություն, գիտական հասկացություն և
հետազոտական մոդել: Թեմա 2. Քաղաքակրթական պատկերացումները Հին Արևելյան
երկրներում (Հին Եգիպտոս, Միջագետք, Հին Հնդկաստան, Հին Չինաստան): Թեմա 3.
Քաղաքակրթական պատկերացումները Անտիկ դարաշրջանում (Հին Հունաստան, Հին
Հռոմ): Թեմա 4. Քաղաքակրթական պատկերացումները Միջնադարում (Բյուզանդիա,
Իսլամական աշխարհ): Թեմա 5. «Քաղաքակրթություն» եզրույթի առաջացումն ու
քաղաքակրթության տեսության հիմնախնդիրները (Ն. Դանիլևսկի, Օ. Շպենգլեր, Ա.
Թոյնբի, Ֆ. Բրոդել, Պ. Սորոկին, Ն. Էլիաս, Ս. Հանթինգթոն):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ստեփանյան Ա., Քաղաքակրթական արծարծումներ (Անհատը, համակեցությունը,
ժամանակը), Պատմության հարցեր 2, Զանգակ հրատ., 2013, էջ 9-20:
2. Հովհաննիսյան Ս., Աննալների դպրոցի այլացումը. "Նոր պատմագիտություն"։ Մաս
առաջին։ Հետկառուցաբանական հայեցակարգը և պատմության "քանակային" կամ
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"շարային" ըմբռնումը, Վէմ համահայկական հանդես, 1 (2012), էջ 62-83։
3. Հովհաննիսյան Ս.,
Մաս
երկրորդ։
(կառուցվածքային,

Աննալների դպրոցի այլացումը. «Նոր պատմագիտություն»։
Մտակեցվածքների
պատմություն.
երեք
հարացույց
շարային

կամ

քանակային

և

համաբերական),

Վէմ

համահայկական հանդես, 2 (2016), էջ 27-48։
4. Բlaha St., The Rhythms of History: A Universal Theory of Civilizations, New Hampshire:
Pingree-Hill PuԲlishing, 2002.
5. ToynԲee J. A., A Study of History, The One-Volume Edition - Illustrated, PuԲlished Բy
Oxford University Press, London, 2005.
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Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների և ժողովուրդների
պատմության հիմնահարցեր (մ.թ.ա. IV - I հազարամյակ)

3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

դաս․-2, ընդհ. -30

3-րդ` աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնելու համաշխարհային պատմական զարգացման ընթացքի և դրա
կարևոր միտումների վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներին` ըստ Մերձավոր և
Միջին Արևելքի երկրների հնագույն և հին պատմության համեմատական
ուսումնասիրման,


ձեռք բերելու մարդկային հասարակության զարգացման հստակ-պատմական այն
առանձնահատկությունների իմացությունը, որոնք վճռորոշ դեր են ունեցել
քաղաքակրթական նվաճումների ստեղծման ընթացքում,



ձևավորելու արժեքային կողմնորոշման և անհատական համոզմունքների
ձևավորման, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների տարբեր երկրների և
ժողովուրդների պատմամշակութային ավանդույթների նկատմամբ հարգանքի
զգացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերհիշելու Մերձավոր և Միջին Արևելքի՝ մ.թ.ա. IV հազարամյակի վերջից մինչև
մ.թ.ա. I հազարամյակի վերջ ընկած ժամանակահատվածի պատմության
հիմնահարցերը,
2. նկարագրելու Մերձավոր և Միջին Արևելքի պատմության հետազոտման մեթոդները,
տարածաշրջանի քաղաքակրթական արժեքներն ու գործընթացները,
3. բացատրելու տարածաշրջանի հետագա պատմական զարգացումները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու պատմական այն օրինաչափությունները և նախադրյալները, որոնք հիմք
ծառայեցին՝ ստեղծելու տարածաշրջանում առաջին քաղաքակրթությունները, որոնց
հետագա զարգացումից և ընթացքից էլ մեծապես կախված էին համաշխարհային
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պատմության բազմաթիվ գործընթացներ,
5. կիրառելու Մերձավոր և Միջին Արևելքի հին ժամանակաշրջանի պատմության
ուսումնասիրության մեթոդները պատմագիտական հետազոտություններում,
6. քննարկելու
ընդհանուր
և
մասնավոր
գործընթացները
և
դրանց
փոխկապակցվածությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կատարելու հետազոտական ինքնուրույն աշխատանք տարածաշրջանի երկրների
պատմության տարաբնույթ հիմնահարցերի վերաբերյալ,
8. գնահատելու համաշխարհային պատմական իրադարձությունների, հասարակականքաղաքական տեղաշարժերի մեջ տարածաշրջանի ունեցած ազդեցությունն ու
դերակատարումը հին ժամանակաշրջանում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա1 Ընդհանրացնելու համաշխարհային պատմության ուսումնասիրման փորձը,
ստեղծելու ֆայլեր, արխիվներ, տարբեր դարաշրջանների վերաբերյալ՝
օգտագործելի ինչպես հետազոտական, այնպես էլ մանկավարաժական
աշխատանքի ընթացքում,
2.
Բ1 Ներկայացնելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերը՝
հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը,
3.
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, առաջարկելու նոր
գաղափարներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.

հետազոտական հարցադրման շուրջ,
հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,

3.
4.
5.

ինքնուրույն դասախոսություններ,
PowerPoint-ով ներկայացումներ,
նախադեպերի վերլուծություն,

6.

քննարկում-բանավեճեր հետազոտական աշխատանքներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մերձավոր և Միջին Արևելքը՝ որպեսհին քաղաքակրթության առաջացման ու
զարգացման օրրան: Թեմա 2. Մերձավոր և Միջին Արևելքի հին ժողովուրդների
կազմավորման գործընթացը: Թեմա 3. Մերձավոր և Միջին Արևելքի հին շրջանի
պետությունների առաջացումը և զարգացումը: Թեմա 4. Մերձավոր և Միջին Արևելք
տարածաշրջանը` որպես կրոնների առաջացման արեալ: Թեմա 5. Գիրը և գիտակրթական
համակարգը Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներում հին շրջանում: Թեմա 6. Հին
828

Եգիպտոսի պատմության հիմնահարցեր: Թեմա 7. Շումերի պատմության հիմնահարցեր:
Թեմա 8. Ասորեստանի և Բաբելոնիայի պատմության հիմնահարցեր: Թեմա 9. Խաթթիի
պատմության հիմնահարցեր: Թեմա 10. Իրանի հին շրջանի պատմության հիմնահարցեր:
Թեմա 11. Արևելամիջերկրածովյան տարածաշրջանի երկրների և ժողովուրդների հին
շրջանի պատմության հիմնահարցեր: Թեմա 12. Մերձավոր և Միջին Արևելքի
հելլենիստական պետությունների պատմության հիմնահարցեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, հ. I: Հին շրջան: Երևան, 2013:
Մովսիսյան Ա., Հայաստանը Քրիստոսից առաջ երրորդ հազարամյակում (ըստ
գրավոր աղբյուրների), Երևան, 2005:
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В., Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2т.,
Москва, 2006.
Языки мира: древние реликтовые языки Передней Азии (подред. Н.Н. Казанского,
А.А. Кибрика, Ю.Б. Корякова), Москва, 2010.
Coulmas F., The writing systems of the world, Oxford-New York, 2003.
Leick G., Historical Dictionary of Mesopotamia (Historical dictionaries of ancient
civilizations and historical eras; 26), Lanham - Toronto - Plymouth, 2010.
The World of Achaemenid Persia. History, Art and Society in Iran and the Ancient Near
East (ed. Բy J. Curtis and S.J. Simpson), New York, 2010.
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Խաղաղության գաղափարը համաշխարհային
պատմության մեջ (նոր և նորագույն դարաշրջան)
դաս․- 2, ընդհ. -30

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3 ECTS կրեդիտ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.

8. Դասընթացի նպատակն է՝


դիտարկել խաղաղության գաղափարը պատմական հոլովույթում,



բացատրել վերջինիս զարգացման տրամաբանությունը համաշխարհային
պատմության նոր և նորագույն ժամանակաշրջանների պատմագիտական մտքում,



ներկայացնել գաղափարի համակարգային կիրարկման փորձերը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել խաղաղության գաղափարի սկզբնավորումը,
2. դասակարգել խաղաղության պահպանման (ուժերի հավասարակշռություն,
հավաքական անվտանգություն, հավաքական պատասխանատվություն և այլն)
մեխանիզմները գործի դնող սկզբունքները (ազգերի ազատ ինքնորոշում,
տարածքային ամբողջականություն և այլն),
3. հիմնավորել այս սկզբունքների վրա արդի աշխարհի խաղաղության ու
անվտանգության կառուցման իրողությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. խաղաղության պահպանման համակարգային կիրարկումների փորձն
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ուսումնասիրելիս համադրել և հակադրել խաղաղության պահպանման
մեխանիզմները (ուժերի հավասարակշռություն, հավաքական անվտանգություն,
հավաքական պատասխանատվություն և այլն),
5. բազմակողմանիորեն վերլուծել և գնահատել խաղաղության պահպանմանը
միտված ռազմավարությունները, գործընթացները և գործողությունները,
6. համաշխարհային պատմության համատեքստում մեկնաբանել արդի քաղաքական
գործընթացների պատմական հիմքերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. մասնակցել խաղաղության պահպանման հիմնախնդրին վերաբերող բազմաբնույթ
քննարկումներին,
8. պատրաստել ոլորտին վերաբերող գիտական զեկույցներ, վարել գիտական
բանավեճեր,
9. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

2.

3.

Ա6 Ճանաչելու պատմական զարգացման հիմնարար միտումները՝ հնագույն
ժամանակներից մինչև մեր օրերը, ձևակերպելու դրանց հիմնավոր համակողմանի
նկարագիրն ու մեկնությունը,
Բ5 Կիրառելու համաշխարհայի պատմության մասնագիտական գիտելիքները արդի
հումանիտար մտքի տարբեր բնագավառներում՝ միջազգային հարաբերություններ,
քաղաքագիտություն, միջազգային իրավունք, համաշխարհային տնտեսություն,
մշակութաբանություն, արվեստաբանություն և այլն,
Գ4 Պատրաստելու զեկուցումներ, կատարելու հետազոտություններ՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. ունկնդրում,
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. խմբային աշխատանք,
6. նախադեպերի վերլուծություն։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
12. 1-ին ընթացիկ քննություն․ անցկացվում է ուսանողի գրավոր հետազոտական
աշխատանքի (ռեֆերատ) հիման վրա։ Ռեֆերատի ծավալը՝ 8-12 էջ, առավելագույն
արժեքը՝ 10 միավոր,
13. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում հանձնարարված գրականության
ընթերցման և սահմանված թեմաների շուրջ բանավոր հարցում-քննարկման հիման
վրա, առավելագույն արժեքը՝ 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Ներածություն Խաղաղության հիմնահարցը: Խաղաղության գաղափարի ընկալումն ու
մեկնաբանումը պատմական փորձառույթում: Թեմա 1․ Համընդհանուր և խաղաղության
գաղափարի սկզբնավորումը, դրա հիմքերի մշակումը 16-17 րդ դդ Եվրոպայի
պատմագիտական մտքում: Թեմա 2․ Հավերժական խաղաղության գաղափարը 18-րդ դարի
պատմագիտական մտքում: Թեմա 3․ Համընդհանուր խաղաղության գաղափարը 19-րդ
դարի պատմագիտական մտքում: Թեմա 4․ Եվրոպական կոնգրեսի, խորհրդարանի կամ
պետությունների պալատի ստեղծումը որպես խաղաղության պահպանման երաշխիք:
Թեմա 5․ Խաղաղության գաղափարի համակարգային կիրարկման փորձերը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Europe 1450 to 1789, Ed. In chief Jonathan Dewald, v. 1-6, Thomson Gale, New York,
2004.
Europe 1789 to 1914, Ed. In chief John Merriman and Jay Winter, v 1-5, Thomson Gale,
New York, 2006.
Богатурова А. Д. (Ред.), Системная история международных отношений, в 4-х томах,
1918-2003, Москва: “Московский рабочий”, 2000-2003.
История дипломатии, сост. А.Лактионов, Москва, АСТ Москва, 2009.
Тойнби А., Постижение истории, Москва, Айрис-Пресс, 2005.
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ԱՄՆ. պատմություն, քաղաքական համակարգ,
գաղափարախոսություն

շաբաթական 2 ժամ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3 ECTS կրեդիտ

դաս․-2
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է

8. Դասընթացի նպատակն է՝


դիտարկել ԱՄՆ-ի կազմավորման, կայացման և զարգացման խորքային
տեղաշարժերը և ընդլայնման միտումները քաղաքակրթական ամբողջի
համապատկերում,
 ներկայացնել ԱՄՆ-ի ներքին և արտաքին քաղաքականության կազմավորման և
իրականացման հարցում կարևոր դերակատարում ունեցած դոկտրինաները,
 ուսումնասիրել ԱՄՆ-ի պատմության ներքին և արտաքին քաղաքական,
սոցիալական և տնտեսական փոխակերպությունների քաղաքակրթական
նախադրյալներն ու հետևանքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ԱՄՆ-ի պատմության զարգացման տարբեր փուլերի և արդիության
փոխհարաբերությունների մասին,
2. բացատրել ԱՄՆ-ի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը կազմավորած
դոկտրինաներն ու դրանց բովանդակությունը,
3. ձևակերպել ԱՄՆ-ի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը կազմավորած
դոկտրինաներից
յուրաքանչյուրի
հիմնարար
բաղադրիչներն
ու
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակել ԱՄՆ-ի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը կազմավորած
դոկտրինաներից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու սահմանափակությունները,
5. գնահատել պատմական իրադարձությունները, հասարակական-քաղաքական
տեղաշարժերն ու կերպափոխությունները ԱՄՆ-ի պատմության դիտանկյունից:
6. քննության ենթարկել և վերլուծել արդիական նշանակություն ունեցող խնդիրները
ԱՄՆ-ի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը կազմավորած դոկտրինաների,
քաղաքական
համակարգերի
և
գաղափարախոսությունների
համադրական
հեռանկարում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կատարել հետազոտական աշխատանք,
աղբյուրներից
ԱՄՆ-ի
պատմության,
գաղափարախոսությունների վերաբերյալ,
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օգտվել տեղեկատվության տարբեր
քաղաքական
համակարգերի
և

8. զարգացնել քննական մտածողության
կատարելու եզրակացություններ։

հմտություններ

վերլուծելու

փաստեր

և

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

Ա 4 Կազմակերպելու գործնական պարապմունքներ համաշխարհային պատմության և
հարակա մասնագիտությունների ներկայացուցիչների համար՝ բացատրելու անցյալի և
ներկայի պատմական իրողությունները ըստ տարբեր գիտակարգերի արդյունքների,
2. Բ2 Որոշելու խոշոր անհատականությունների և հասարակական խմբերի
դերակատարությունը պատմության հեռանկարում,
3. Գ1 Օգտագործելու մասնագիտության վերաբերյալ տարատեսակ աղբյուրներ
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. PowerPoint-ով ներկայացումներ,
3.
4.
5.
6.

նախադեպերի վերլուծություն,
սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր հետազոտական հարցադրման շուրջ,
հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է
2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1․ Ամերիկաների հետազոտություններն ու գաղութացումը: Թեմա 2․ «Ամերիկյան
փորձառությունը» Հանրապետական կառավարության ժամանակ. Նոր ազգի (New Nation)
հիմնումն ու ամրապնդումը (1763-1815 թթ.): Թեմա 3․ Դեպի արևմուտք ծավալումը,
տարբաժանումներն ու անավարտ վերակառուցումը (1815-1877 թթ.): Թեմա 4․ Ազգի
փոխակերպությունը. արդյունաբերացում, ուրբանացում և արտագաղթ (1860-1900 թթ.):
Թեմա
5․
Մարտահրավերներ
և
վերափոխություններ.
ժողովրդականացում,
առաջադիմականացում (Progressivism) և Կայսերականություն (1865-1920): Թեմա 6․
Աշխարհամարտից դեպի աշխարհամարտ. բարգավաճում, ճգնաժամ, Երկրորդ
աշխարհամարտ: Թեմա 7․ Pax Americana-ն և «Սառը պատերազմի» ժամանակաշրջանը:
Թեմա
8․
Փոփոխությունների
տասնամյակները
և
Միացյալ
Նահանգները
Հետսառըպատերազմյան ժամանակաշրջանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Иванян Э. А., История США: Пособие для вузов, М.: Дрофа, 2004.
2. Согрин В.В., Политическая история США XVII-XX вв. М., 2001.
3. Zinn Howard, A People’s History of the United States. New York: Harper Perennial Modern
Classic, 2005.
4. Բailey Thomas A., Cohen LizaԲeth, Kennedy David M., The American Pageant. 12th ed.
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Բoston: Houghton Mifflin Company, 2002.
5. RoԲert V. Remini, A Short History of the United States. New York: Harper Collins
PuԲlishers, 2008.
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Բալկանյան հիմնախնդիրը․ առաջացումը և ընթացքը (19-րդ
դ․ վերջ -20-րդ դ․)

շաբաթական 2 ժամ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3 ECTS կրեդիտ

դաս․-2
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է



ուսանողներին ցույց տալ Բալկանների էթնիկական, աշխարհաքաղաքական



կացությունը,
ներկայացնել Թուրքական տիրապետության դեմ մղած Բալկանյան երկրների`



Հունաստանի, Սերբիայի, Չեռնոգորիայի, Բոսնիա-Հերցոգովինայի, Ալբանիայի,
Բուլղարիայի և Ռումինիայի անկախության, ազգային-ազատագրական պայքարի
պատմությունը,
բացատրել Եվրոպական տերությունների և մասնավորապես` Ռուսաստանի
քաղաքականությունը Բալկանյան երկրների ազգային-ազատագրական և
ինքնության, միավորված անկախ ազգային պետությունների ստեղծման
նկատմամբ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Բալկանյան երկրների քաղաքական զարգացման պատմական
առանձնահատկությունները
2. բացատրել Բալկանյան երկրների ազգային ազատագրական պայքարի և անկախության նվաճման դժվարությունները,
3. գիտակցել
արդի ժամանակաշրջանում Բալկաններում, հիմնականում`
Բոսնիա-Հերցոգովինայում,
Կոսովոյում
ծավալված
քաղաքական
իրադարձությունների պատմական արմատները և Բալկաններում ռազմաքաղաքական ու տնտեսական գերիշխանության համար մեծ տերությունների
մղած պայքարի տնտեսական և քաղաքական պատճառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. որոշելու պատմական նշված ժամանակամիջոցում Բալկաններում ծավալվող
քաղաքական
իրադարձությունների
մակերեսային
և
խորքային
դրդապատճառները,
5. վերլուծելու և քննադատաբար վեր հանելու Թուրքական տիրապետության դեմ
մղած Բալկանյան երկրների ազգա-յին-ազատագրական պայքարի մեջ
եվրոպական
գերտերությունների
վարած
քաղաքականության
առանձնագհատկությունները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները միջազգային
հարաբերությունների բնագավառում,
7. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու գիտակարգի
խնդրահարույց հարցերը։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 Ներկայացնելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերը՝
հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը,
2. Ա4 Որոշելու խոշոր անհատականությունների և հասարակական խմբերի
դերակատարությունը պատմության հեռանկարում,
3. Բ5 Կիրառելու համաշխարհայի պատմության մասնագիտական գիտելիքները
արդի հումանիտար մտքի տարբեր բնագավառներում՝ միջազգային
հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, միջազգային իրավունք,
համաշխարհային տնտեսություն, մշակութաբանություն, արվեստաբանություն և
այլն,
4. Գ4 Պատրաստելու զեկուցումներ, կատարելու հետազոտություններ՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսություններ,

2.
3.
4.
5.
6.

PowerPoint-ով ներկայացումներ,
նախադեպերի վերլուծություն,
քննարկում-բանավեճեր հետազոտական հարցադրման շուրջ,
հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Բալկանյան երկրների քաղաքական կացությունը 19-րդ դարի առաջին կեսին:
Թեմա 2` Բալկանյան երկրները 1875-1878թթ.: Թեմա 3` Արևելյան ճգնաժամը: Թեմա 4`
Բալկանյան երկրները 19-րդ դարի վերջին քսանամյակում: Թեմա 5` Քաղաքական
իրադրությունը Բալկաններում մինչև բալկանյան պատերազմները (1900-1912թթ.): Թեմա 6`
Բալկանյան պատերազմները: Թեմա 7` Քաղաքական իրադրությունը երկրորդ Բալկանյան
պատերազմից հետո: Թեմա 8` Բալկանյան երկրները 1918-1923թթ.:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քիլիմջյան Գ., Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թթ., Երևան, ԵՊՀ,
1988:
2. Виноградов В. Н., Балканская эпопея А.М. Горчакова. М., Наука, 2005.
3. Задохин А. Г., Международные отношения на Балканах (2-я половина XX в.):
национализмы и конфликты. М., 2002.
4. Glenny M., The Balkans: Nationalism, War and the Great Powers, 1804 1999. Penguin.
2001.
5. Pickering P., PeaceBuilding in the Balkans. The View from the Groud Floor. Ithaca and
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London, 2007.
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Միջազգային կոնֆլիկտները և դրանց լուծման ուղիները
20-րդ դարում

շաբաթական 2 ժամ
1-ին` աշնանային կիսամյակ

3 ECTS կրեդիտ

դաս․-2
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել 20-րդ դարի միջազգային կոնֆլիկտային
գործընթացներին,


ուսումնասիրել միջազգային կոնֆլիկտների պատճառահետևանքային կապը,



ներկայացնել կոնֆլիկտների լուծման մեթոդներին և մեխանիզմներին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնելու 20-րդ դարի միջազգային կոնֆլիկտների ընդհանուր
պատմությունը,
բնութագրելու կոնֆլիկտային գործընթացների առանձնահատկությունները,

3.

բացատրելու այդ կոնֆլիկտների ադեցությունը ընդհանուր աշխարհաքաղաքական

4.

իրականության վրա,
պարզաբանելու վերոգրյալ գործընթացների պատճառահետևանքային կապերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
27. վերլուծելու միջազգային կոնֆլիկտային գործընթացների ընդհանուր միտումները,
28. գնահատելու 20-րդ դարի կոնֆլիկտների օրինաչափություններն ու
առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
29. օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ,
30. կիրառելու հետազոտական աշխատանքի հմտություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա4 Որոշելու խոշոր անհատականությունների և հասարակական խմբերի
դերակատարությունը պատմության հեռանկարում,
2. Բ5 Կիրառելու համաշխարհայի պատմության մասնագիտական գիտելիքները
արդի հումանիտար մտքի տարբեր բնագավառներում՝ միջազգային
հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, միջազգային իրավունք,
համաշխարհային տնտեսություն, մշակութաբանություն, արվեստաբանություն և
այլն,
3. Գ4 Պատրաստելու զեկուցումներ, կատարելու հետազոտություններ՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.

դասախոսություններ,
PowerPoint-ով ներկայացումներ,
նախադեպերի վերլուծություն,
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4.
քննարկում-բանավեճեր հետազոտական հարցադրման շուրջ,
5.
հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
6.
ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1.

Վիլսոնյան դարաշրջանը և կոնֆլիկտն ու կոմպրոմիսը, Թեմա 2.

Կոնֆլիկտները երկու համաշխարհային պատերազմների միջակայքում, Թեմա 3.
Կոնֆլիկտներն երկբևեռ աշխարհակարգի պայմաններում, Թեմա 4. Ծայրամասային
կոնֆլիկտները
և դրանց աշխարհաքաղաքական ազդեցությունը, Թեմա 5.
Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտների կարգավորման մեխանիզմներն ու մոդելները, Թեմա

6. Ջրային ու վառելիքաէներգեիտիկ պաշարներն ու կոնֆլիկտները դրա շուրջ, Թեմա 7
. Արդի էթնոքաղաքական և ընկերային կոնֆլիկտները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Բlack J., A Century of Conflict of War 1914-2014, World Scientific PuԲ., 2015.
Clifford E. Singer (Ed.), Energy and International War: From ԲaԲylon to Բaghdad and
Բeyond, 2008
Hall R. C., Consumed Բy War: European Conflict in the 20th Century, The University
Press of Kentucky, 2015.
Sidney D. Drell, Nuclear Weapons, Scientists, And the Post-Cold War Challenge: Selected
Papers on Arms Control, World Scientific PuԲ., 2007.
Lundestad G., Njolstad O. (Ed.), War and Peace in the 20th Century and Բeyond, World
Scientific PuԲlishing Company, 2003.
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Հասարակաշինական
տեսությունները
հետխորհրդային շրջանում
շաբաթական 2 ժամ
դաս․-2
3-րդ` աշնանային կիսամյակ

և

պրակտիկան

3 ECTS
կրեդիտ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսանողներին ներկայացնել հետխորհրդային պատմության հիմնակազմիկ
իրողությունները՝ համեմատելով հետխորհրդային տարածաշրջանի տնտեսական և
հասարակական զարգացման արևմտյան՝ արևելաեվրոպական, արևելյան՝
կենտրոնականասիական և հարավային՝ հարավկովկասյան ուղղությունները,
ուսանողներին ծանոթացնել ազգայնականության (nationalism) և ազգաշինության
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(nation—Բuilding) տեսություններին և քննարկել դրանց ազդեցությունը
հետխորհդային հասարակությունների ընկերային մշակութային և քաղաքական
գործընթացների վրա,
 ձևակերպել հետխորհրդային պատմության ուսումնասիրման հիմնական միավորը՝
ընտրելով պատմության չափույթի «քաղաքակրթական» հղացքը իր էթնիկժողովրդգրական, տնտեսական, ընկերային, քաղաքական և մշակութային
տարասեռ :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ներկայացնել պատմական այն մարտահրավերներն ու նախադրյալները, որոնք
պայմանավորեցին հետխորհրդային հասարակությունների զարգացման ուղիները,
նկարագրել հետխորհրդային պատմության շրջադարձային իրողությունները
քաղաքակրթական մարտահրավերների հետնախորքում,
քննարկել ազագաշինության տեսության հիմախնդիրենրը և հասարակաշինական
պրակտիկաները Արևելյան Եվրոպայում, Հարավային Կովկասում և
Կենտրոնական Ասիայում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

տիպաբանել հետխորհրդային ազգաշինության և պետականաշինության
մոդելները,
բազմակողմանիորեն գնահատել պատմության դասը՝ հետխորհրդային
հասարակությունների զարգացման հեռանկարները նշմարելու համար,
համադրել և կիրառել ազգաշինական տեսությունները՝ նորովի ներակայցնելու
հետխորհրդային հասարակաությունների կերպափոխությունները,

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

վերլուծել սկզբնաղբյուրները՝ համադրելով հասարակաշինական տեսությունները,

8.

քննադատաբար վերագնահատել հետխորհրդային պատմության ընկալման
ավանդական իրողությունները՝ համադրելով արևմտյան և արևելյան /ռուսական/
տեսական և պրակտիկ մոդելները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2 Ձևակերպելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերի քաղաքակրթական հենքն իրենց ներքին կապերով և առնչություններով,
2. Բ7. Կիրառելու սկզբնաղբյուրների և մասնագիտական գրականության մշակման և
ստացված արդյունքների վերլուծության ու ընդհանրացման մեթոդիկան,
3. Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, առաջարկելու նոր
գաղափարներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառելիությամբ,
2. խմբային աշխատանքների վրա հիմնված քննարկումներ,
3. հետազոտական աշխատանքների հանձնարարում (նյութի բովանդակային
վերլուծություն /content analysis/, օրինակի վրա հիմնված վերլուծություն /case study/
և դիսկուրս վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
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Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1․ Ագայնականության նոր տեսությունները։ Թեմա 2․ Ազգայնականություն և
մոդեռնիզմ. Ազգ և պետություն։ Թեմա 3․ Ազգաշինության տեսությունների
կիրառելիության
հիմնախնդիրը
հետխորհրդային
տարածքում։
Թեմա
4․
Հետխորհրդային
Կենտրոնական
Ասիան
և
հետգաղութատիրական
հասարակաշինական
տեսությունների
կիրառելիության
խնդիրը։
Թեմա 5․
Ազգաշինության գործընթացի ուսումնասիրությունը կոնֆլիկտների համատեքստում։
Թեմա 6․ Նորարարական գործընթացները հետխորհրդային Կենտրոնական Ասիայում։
Թեմա 7․ Պետականաշինության պրակտիկաները. Էլիտաներ, ինստիտուտներ,
քաղաքական համակարգեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Բayadyan Hrach, Soviet Armenian Identity and Cultural Representation, in Representations
2.
3.
4.
5.
6.

on the Margins of Europe: Politics and Identities in the Բaltic and Caucasian States | edited
Բy Tsypylma Darieva and Wolfgang KaschuԲa, Campus Verlag, Frankfurt / New York, 2007.
Anderson Բ., Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,
Verso Press, London, 2006.
Smith A., Ethno-symԲolism and nationalism: a cultural approach, London and New York:
Routledge, 2009.
Castells M., End of Millennium: The Information Age: Economy, Society, and Culture, John
Wiley & Sons, 2010.
LiԲaridian G., From People to State, Once More: An Overview from 1980 to 2003, in Modern
Armenia: People, Nation, State, New Բrunswick, NJ: Transaction PuԲlishers, 2004.
Cummings S. N., Understanding Central Asia: politics and contested transformations,
Routledge, 2012.
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Գաղութատիրությունը համաշխարհային պատմության մեջ

շաբաթական 4 ժամ

6 ECTS կրեդիտ

դաս. - 2, գործ - 2, ընդհ. – 60

3-րդ` աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին



ժամանակի և տարածության մեջ՝ հին աշխարհից մինչև նորագույն դարաշրջան,
բացահայտել դրա զարգացման առաձնահատկությունները պատմական տարբեր



դարաշրջաներում,
ցույց տալ նրա ազդեցությունը համաշխարհային պատմության վրա՝ ընդգծելով և՛

լուսաբանել

գաղութ

838

հասկացությունը

պատմական

ընդլայն

դրական, և՛ բացասական կողմերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

վերհիշել գաղութ հասկացության բովանդակային կառույցները, արտահայտել
դրանց կապը տարբեր դարաշրջանների գաղափարախոսական համալիրների հետ,

2.

քննարկել տարբեր գաղութային համակարգերի առանձնահատկությունները և
նմանությունները,
որոշել գաղութատիրության կարևորությունը համաշխարհային պատմության մեջ։

3.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

տարբերակել մայր երկիր /մետրոպոլիա/ գաղութային պատերազմ, գաղութային
տիրապետություն, գաղութային կառավարում հասկացությունները պատմական
լայն հեռանկարի մեջ,

5.

արժևորել գաղութի երևույթը գնահատել նրա պատմական դերը ինչպես
տիրապետող այնպես էլ տիրապետվող գաղուացված ժողովուրդների պատմության
հոլովույթում,

6.
7.

նորովի մեկնաբանելու գաղութների դերը համաշխարհային պատմության մեջ,
որոշել գաղութատիրական քաղաքականության ուսումնասիրության կապը մյուս
պատմագիտական հարակից (օժանդակ) գիտությունների հետ (պատմական
աշխարհագրություն, լեզվագիտություն, պատմական-օրենսդրություն, պատմական
ժողովրդագրություն և այլն),

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

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից։

9.

մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու գիտակարգի
խնդրահարույց հարցերը։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6 Ճանաչելու պատմական զարգացման հիմնարար միտումները՝ հնագույն
ժամանակներից մինչև մեր օրերը, ձևակերպելու դրանց հիմնավոր համակողմանի
նկարագիրն ու մեկնությունը։
2.

3.

Բ5 Կիրառելու համաշխարհայի պատմության մասնագիտական գիտելիքները արդի
հումանիտար մտքի տարբեր բնագավառներում՝ միջազգային հարաբերություններ,
քաղաքագիտություն, միջազգային իրավունք, համաշխարհային տնտեսություն,
մշակութաբանություն, արվեստաբանություն և այլն,
Գ1 Օգտագործելու մասնագիտության վերաբերյալ տարատեսակ աղբյուրներ
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ
և հաշվետվություններ)։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Սեմինար (գործնական) պարապմունքներ:
3.

Դասավանդման քեյս մեթոդը, որի ընթացքում դրվում է որոշակի խնդիր և
ուսանողներն խնդրի ինքնուրույն լուծման ընթացքում ձեռք են բերում գիտելիքներ:

4.

Ինտերակտիվ զրույց ուսանողների հետ: Այդ ընթացքում դասախոսը գիտական
բանավեճ է կազմակերպում ուսանողների հետ և թույլ է տալիս արտահայտելու
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իրենց կարծիքները: Այս ընթացքում էլ ծնվում է գիտական ճշմարտությունը:
5.

Կոուչինգ մեթոդը, որի ժամանակ դասախոսը պատրաստում է հատուկ հարցաշար,
որոնց պատասխանելու դեպքում ուսանողները ձեռք են բերում ճշգրիտ
ունակություններ և հմտություններ: Այս ընթացքում ուսանողն ստանում է
ուսուցման գործընթացի նկատմամբ հստակ մոտիվացիա:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ա) Ներածական բաժին, որտեղ ներկայացվում է գաղուատիրության առաջացման
հախադրյալմեր և դարերի ընթացքում տեղի ունեցած նրա ներքին և արտաքին
փոփոխությունների էվոլյուցիան: Բ) Գաղուատիրության առաջացումն Հին արևելքում,
զարգացումների ընթացքը և հետևանքները: Գ) Հին հունա-հռոմեական գաղութայնցման
ընթացքը, որպես դրա նոր տարատեսակ, ընթացքը և հետևանքները: Դ) Գաղութայնացման
անկման պատճառներն վազ և զարգացած միջնացարյան ժանակաշրջաններում: Ե)
Գաղութայնացման զարթոնքը ուշ միջնադարում և օվկիանոսային գաղութայնացման
արմավավորումը: Զ) Գաղութայնացման ընթացքը նոր ժամանակաշրջանում: Է)
Գաղութայնացումը նորից-նորագույն ժանամակրջանների անցման էտապում: Առաջին
աշխարհամարտն
որպես
գաղութայնացումների
մրցակցության
հետևանք:
Ը)
Գաղութայնացումը երկու աշխարհամարտերի միջև ընկած ժամնակաշրջանում (1917-1941
թթ): Թ) Գաղութայնացման փլուզումը 1950-ական թթ և նրա հետևանքները: Ժ)
Գաղութայնացման նորագույն ձևերն ու մեթոդները 21-րդ դարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Daniel Carey, Lynn Festa, The Postcolonial Enlightenment: Eighteenth-century

3.

Colonialism and Postcolonial Theory, New York: Oxford University Press, 2009.
Frederick Cooper, Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History, Բerkeley & Los
Angeles & London: University of California Press, 2005.
Ania LoomԲa, Colonialism/Postcolonialism, London & New York: Routledge, 2015.

4.

Пискорский В. К., История Испании и Португалии. От падения Римской империи до

2.

начала XXвека, М., 2012․
5.

Фокип С. В., “Дранг нах Африка”: колониальная политика Германии (конец XIX – 30е гг. XXв.), М., 2003․
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Բարեփոխումներն ու հեղափոխությունները Եվրոպայում (նոր և
նորագույն դարաշրջան)

6 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս. 2, գործ. 2, ընդհ. -60

3-րդ` աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.

8. Դասընթացի նպատակն է՝



ուսանողերին ներկայացնել նոր դարաշրջանի հեղափոխություններն ու
բարեփոխումները,
ծանոթացնել նոր դարաշրջանի ուսմունքներին և գաղափարախոսություններին,



ուսանողին տալ ընդլայն պատկերացումներ, գիտելիքներ անցումային



հասարակությունների վերաբերյալ Եվրոպայում նոր դարաշրջանում,
բացահայտել բարեփոխություն, հեղափոխություն հասկացությունների ներքին
բովանդակույթունը, կառույցը, իմաստը, կոնկրետ պատմական ժամանակի և
տարածոււթյան մեջ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնելու եվրոպական հիմնական երկրների պատմական
առանձնահատկություններն անցումային դարաշրջաններում,
բացատրելու արդյունաբերական հասարակության կոնցեպտի ներքին
բովանդակությունը և նրա դրսևորումը տարբեր հասարակական միջավայրերում,

3.

մատնանշել այն ընկերային հիմնարար փոփոխությունները, որոնք տեղի ուեցան այդ
ժամանակաշրջանում եվրոպական առաջատար երկրներում՝ քաղաքային
ենթակառույցի ձևավորում, արդյունաբերական շրջանների քաղաքային
ենթակառույցի, կրթական համալիրների, մշակութային հարացույցների մշակման ի
հայտ գալը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

համեմատել և տարբերակել նոր դարաշրջանի Եվրոպայում հեղափոխությունների և
բարեփոխումների պատճառներն ու հետևանքները,
քնության ենթարկել դրանց ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները,
գնահատել դարաշրջանի զարգացման հիմնական միտումները, գաղափարախոսական
հարացույցները, տալ դրանց համեմատական գնահատականը պատմական
հեռանկարի դիտանկյունից։

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

վերլուծել առանձին պատմական փաստեր պատմական մեծ դարաշրջանների լույսի
ներքո, բացահայտել դրանց ներքին կապերը առնչությունները, ընդհանրացնել այդ
գիտելիքները՝ ստեղծելով դարաշրջանի վերաբերյալ միասնական պատկերացումների
համալիրները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2 Ձևակերպելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերի
քաղաքակրթական հենքն իրենց ներքին կապերով և առնչություններով,
2. Բ2 Կազմակերպելու գործնական պարապմունքներ համաշխարհային պատմության և
հարակա մասնագիտությունների ներկայացուցիչների համար՝ բացատրելու անցյալի և
ներկայի պատմական իրողությունները ըստ տարբեր գիտակարգերի արդյունքների,
3. Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, առաջարկելու նոր
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գաղափարներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2.
3.

բանավեճ,
անհատական աշխատանք,

4.
5.
6.

կլոր սեղան,
զեկույց,
քննարկում։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Ներածություն, Թեմա 1. Լուսավորական դարաշրջանի ուսմունքներն ու գաղափարախոսությունները, Թեմա 2. Հեղափոխությունները Նոր և նորագույն դարաշրջանի Եվրոպայում
/անգլիական, ֆրանսիական, գերմանական, ռուսական/, Թեմա 3. Հեղափոխությունները և
Իսլամական աշխարհը, Թեմա 4. Միջազգային կազմակերպությունները որպես կոմպրոմիսի
միջնորդներ․ Ազգերի Լիգա, ՄԱԿ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրիգորյան Ս․, Իսլամական պետություն․ ակունքներից մինչև խալիֆայության
հռչակում․ Երևան, 2016.
2. Մկրտչյան Լ, Եվրոպական միություն, կառույցը, գործառույթը, դերակատարումը,
դասախոսությունների նյութեր, Երևան, 2013.
3. Токвиль А., Старый порядок и революция. СПб.: Алетейя, 2008.
4. Malia Martin, History's Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World,
New Heaven: Yale University Press, 2006.
5. Theda Skocpol, States and Social Revolutions, A comparative analysis of France, Russia, and
China, CamԲridge: CamԲridge University Press, 2005.
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Ազգային ինովացիոն ծրագրերը նոր դարաշրջանի Եվրոպայում.
անգլիական ուղի (կոմպրոմիս), ֆրանսիական ուղի
(հեղափոխություն), գերմանական ուղի (մշակութային
ինքնարարում)
շաբաթական 4 ժամ
դաս․-2, գործ․-2, ընդհ. -60
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Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.

8. Դասընթացի նպատակն է՝







ներկայացնել արդյունաբերական դարաշրջանի առաջին շրջափուլի սոցիալականազգային, կերպափոխությունների ընդհանրական պատկերը Եվրոպայի առաջատար
երկրներում՝ Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա,
սահմանել իննովացիա հասկացության բովանդակությունը, բացահայտել դրա
տարրասեռությունները պատմական տարբեր միջավայրերում,
ներայացնել գաղափարական այն հենքը /լուսավորական շարժում/, որով հնարավոր
եղավ ապահովել այս հասարակությունների անցումն արդյունաբերական
դարաշրջանի։
որոշել դիտարկվող իննովացիոն երևույթի կշռույթը և նշանակությունը
համաշխարհային պատմության մեջ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.
4.

ներկայացնել իննովացիայի երևույթը արդյունաբերական զարգացած Անգլիայում,
բացահայտել անգլիական ուղու /սոցիալական և ազգային կոմպրոմիս/
բովանդակությունը,
նկարագրել ֆրանսիական ուղու /հեղաղփոխություն/
բովանդակությունը,
հիմնավորել նրա հետևանքները և արդյունքերը,
ձևակերպել գերմանական ուղու /մշակությաին ինքնարարարում/ իմաստը և
ազդեցությունը,
հիմնավորել այս երեք ուղղությունները իբրև առաջատար ընկերային փորձառություն
համաշխարհային պատմության մեջ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.
7.

համեմատել և տարբերակել այս ուղիներից յուրաքանչյուրը՝ վերլուծելով դրանց
առանձնահատկությունները,
համեմատել դրանք այլ հասարակությունների՝ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Չինաստան,
Օսմանյան կայսրություն, զարգացման ուղիների հետ,
արժևորել այդ ուղիների կարևորությունը պատմական արդիական գործընթացները
ըմբռնելու դիտանկյունից։

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

կիրառել այդ գիտելիքները պատմության աշխարահքաղաքական, տնտեսական,
քաղաքագիտական, մշակութային իրողությունները մեկնաբանելու համար։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.

3.

Ա2 Ձևակերպելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերի
քաղաքակրթական հենքն իրենց ներքին կապերով և առնչություններով,
Բ2 Կազմակերպելու գործնական պարապմունքներ համաշխարհային պատմության և
հարակա մասնագիտությունների ներկայացուցիչների համար՝ բացատրելու անցյալի և
ներկայի պատմական իրողությունները ըստ տարբեր գիտակարգերի արդյունքների,
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, առաջարկելու նոր
գաղափարներ:

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

դասախոսություններ,
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2.
PowerPoint-ով ներկայացումներ,
3.
նախադեպերի վերլուծություն,
4.
սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր հետազոտական հարցադրման շուրջ,
5.
հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
6.
ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է
2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա

1․

Տեխնոլոգիական նորամուծություններ
նոր դարերի արշալույսին
/գյուղատնտեսություն
մանուֆակտուրա,
ֆաբրիկա/:
Թեմա
2․
Գիտական
աշխարհատեսական
համալիրների
արմատական
վերափոփոխությունները
/բնագիտություն, իմաստասիրություն, լուսավորական միտք, կիրառական գիտություններ:
Թեմա 3․ Ընկերային և ազգային իննովացիա․ անգլիական ճանապարհ․սոցիալական
կոմպրոմիսը և դրա տարակերպությունները։ Թեմա 5․ Հեղափոխական ուղի․ ԱՄՆ և
Ֆրանսիա․ ֆեոդալական միապետությունից՝ հանրապետություն և բուրժուական
միապետություն: Թեմա 6. Հեղափոխական Ֆրանսիա։ Ազգային և ընկերային իննովացիայի
նապոլեոնյան հարացույցը /Եվրոպայի միավորումը Ֆրանսիայի գերակայությամբ՝ ըստ
ազգերի ինքնորոշաման իրավունքի/։ Թեմա 7. Գերմանական ուղի. մշակութային
ինքնարարում։ Տարբաժանված գերմանական 39 պետություններ, ընդհանրական կրթական
համալիր՝ գիմնազայից մինչ համալսարաններ, կոնսերվատորիաներ, գերմանական
դասական փիլիսոփայություն, գրականություն, երաժշտություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

The Oxford History of the Բritish Empire, Vol. II-III, Oxford, Oxford University Press, 19982001.
David Armitage, The Ideological Origins of the Բritish Empire, CamԲridge University Press,
2000.
Բlanning T. C. W., The Oxford history of Modern Europe, Oxford, Oxford University Press,
2000
Doyle W., The Oxford History of the French Revolution, Oxford, Oxford University Press,
2002.
Hajo HolԲorn, A History of Modern Germany: The Reformation, Princeton University Press,
1982.
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4. «ԿՈՎԿԱՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Կովկասագիտություն», 022802.01.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կովկասագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
«Կովկասագիտություն»
մասնագիտության
շրջանակներում

ընդունելությունն
անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով
դիմորդները հանձնում են համապատասխան մասնագիտության բակալավրի
ավարտական ամփոփիչ քննությունը6:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է .
ա. Պատրաստել հիմնարար գիտելիքներ, տեսական բարձր պատրաստվածություն
ունեցող

և

գիտահետազոտական

աշխատանք

կատարելու

ունակ,

ինչպես

նաև

վարչաքաղաքական գործունեության կողմնորոշված երիտասարդ մասնագետներ, որոնք
կաշխատեն ինչպես կրթական, գիտական, հաստատություններում, այնպես էլ արտաքին
գործերի,

պաշտպանության

նախարարություններում,

ազգային

անվտանգության

ծառայությունում, դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և այլ կառույցներում:
բ. Կովկասագիտական բազային կրթություն ունեցող մասնագետների միջոցով ապահովել
Հայաստանի, կովկասյան մշակույթի, տարածաշրջանային զարգացումներին կովկասյան
ժողովուրդների բերած ավանդի ներկայացումը գիտական ու այլ միջավայրերում,
այսպիսով հակազդելով նաև հակահայ քարոզչությանը։

6

ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր (վերահաստատվում են ամեն
տարի)։
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին մագիստրանտն ունակ կլինի.
1.Ներկայացնել կովկասագիտական
տարածաշրջանային
էթնիկական

տարբեր գիտաճյուղերի հիմնախնդիրները,

հետազոտության

պատմության

ու

առանձնահատկությունները,
պատմամշակութային

Կովկասի

ժառանգության

ուսումնասիրության վիճակն ու ապագա հետազոտությունների ուրվագծերը։
2.

Համակողմանի քննության ենթարկել տարածաշրջանում կովկասյան մշակութային
ներկայության

փաստերն

ու

իրողությունները,

տարածաշրջանային

զարգացումներին կովկասյան էթնիկ տարրի ու կովկասյան մշակույթի բերած
ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր
հետազոտությունների համար:
3.

Բացահայտել

կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական

գործընթացները, առանձին էթնոսների ու մշակույթների փոխազդեցության ու
փոխլրացման երևույթները, նյութական և հոգևոր մշակույթի դրսևորումները,
քաղաքական առնչություններն ու գործընթացները, էթնիկական և մշակութային
ինքնության գիտակցման ու արտահայտման համակարգերը։
4.

Ուսումնասիրել

կովկասյան

տարածաշրջանում

ծավալված

պատմական

գործընթացներն և երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ դրսևորումներով՝ ներառելով
պատմական
քաղաքական

երևույթների

դրսևորման

գործընթացների

իրադարձություններում

հատուկ

զանազան

ձևերն

առանձնահատկությունները
դերակատարում

ունեցող

ու

եղանակները,

և

պատմական

հասարակական

խավերի և անհատների գործունեության հիմնական դրվագները:
5.

Ճանաչել Կովկասի պատմության քաղաքակրթական տարբեր շրջափուլերն իրենց
ներքին կապերով և առնչություններով

6.

Դրսևորել համապարփակ գիտելիք և իմացություն Կովկասի և հարակից
ոլորտների ժամանակակից ձեռքբերումների և նվաճումների, տեսությունների և
մեթոդների վերաբերյալ, որոնք թույլ են տալիս նախագծել և իրականացնել
մագիստրոսի

մակարդակին

համապատասխան

միջգիտակարգային ինքնուրույն հետազոտություններ։
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կովկասագիտական

և

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին մագիստրանտն ունակ կլինի.
1․Տիրապետելու
պատմական
սկզբնաղբյուրների
վերլուծության
ժամանակակից
մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալու ու մեկնաբանելու վրացերեն ու ադրբեջաներեն
շարադրված բնագրերը,
2․Նյութեր
հավաքելիս
և
ուսումնասիրություններ
իրականացնելիս
օգտվելու
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից,
3․ Արձագանքելու արդի կովկասագիտության մարտահրավերներին, կիրառելու նոր
մեթոդներ ու մոտեցումներ, վերլուծելու, ընդհանրացնելու փաստերն ու իրողությունները,
կատարելու տեսական եզրակացություններ:
4․ Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես պետական
կառույցներում, այնպես էլ կրթության ու գիտության ասպարեզներում:
5․ Հետազոտելու, ձևակերպելու և հիմնավորելու գիտական նոր հայեցակարգերը,
տեսություններն ու մեթոդները և առաջադրելու ոլորտի տեսական կամ գործնական
խնդիրների լուծման նորարարական և ստեղծագործական մոտեցումներ:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին մագիստրանտն ունակ կլինի.
1. ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում,
2. օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,արդյունավետ կիրառելու
համակարգչային
հմտություններ,
օգտվելու
հայերեն
և
օտարալեզու
տեղեկատվության ժամանակակից աղբյուրներից
(համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ և այլն):
3. կառուցելու տրամաբանված և հստակ բանավոր և գրավոր խոսք,
4. վարել կիրթ ու փաստարկված գիտական բանավեճ։
5. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ նկարագրել իր փորձն ու
իրադարձությունները, ներկայացնել սեփական կարծիքների և նպատակների
հիմնավորումները:
6. Տիրապետելու բավարար գիտելիքների և կարողությունների՝ բարձրագույն
կրթության երկրորդ մակարդակում «Կովկասագիտություն» մասնագիտությամբ
ուսումը շարունակելու համար

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ և 1
եզրափակիչ քննություններ: Ընթացիկ քննություններից մեկը և եզրափակիչը բանավոր են: Իսկ
ընթացիկ քննություններից երկրորդի դեպքում նախատեսվում է գրավոր աշխատանքի
ներկայացում: Ծրագրի ավարտին մագիստրանտները պաշտպանության են ներկայացնում
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մագիստրոսական թեզ:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Առաջարկվող ծրագրի շրջանավարտները կարող են հանդես գալ որպես վերլուծաբաններ ու
փորձագետներ, գործունեություն ծավալել Կովկասի ինստիտուտում, ԵՊՀ հայագիտական
հետազոտությունների ինստիտուտում, ՀՀ ԳԱԱ պատմության, արևելագիտության
ինստիտուտներում, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում, Հայաստանի ազգային
արխիվում, Հայաստանի այլ բուհերում ու հետազոտական ինստիտուտներում, ինչպես նաև
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում և հիմնական ու ավագ
դպրոցներում: Նրանք կարող են աշխատել նաև պետական կառավարման տարբեր օղակների
(ՀՀ
Ազգային
ժողով,
Կրթության
և
գիտության,
Սփյուռքի,
Պաշտպանության
նախարարություններ, ԱԱԾ, վերլուծական ու թարգմանչական բաժիններում): Չի բացառվում
համագործակցությունը Վրաստանի և ՌԴ-ի, ինչպես նաև միջազային գիտահետազոտական ու
վերլուծական կառույցների հետ։

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Կրթական ծրագրով սահմանված վերջնարդյունքների ձեռքբերումը դյուրացնելու
նպատակով ուսանողներին կտրամադրվեն տպագիր և էլեկտրոնային նյութեր, ֆակուլտետի
համապատասխան տեխնիկայով հագեցած լսարաններում կցուցադրվեն տեսաձայնային
նյութեր ու ֆիլմեր:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
ԵՊՀ-ում մշակված ուղղվածությամբ «Կովկասագիտություն» մագիստրոսական ծրագիր ՀՀում կամ օտարերկրյա բուհերում չի գործում, ուստի այլ բուհի ծրագրային ու առարկայական
հենանիշեր չեն օգտագործվել: «Կովկասագիտություն» մագիստրոսական ծրագիրը մշակելիս
որպես գլխավոր կողմնորոշիչ է ընդունվել ներկայումս ստեղծված այն անհանգստացնող
իրադրությունը, որի պայմաններում օտար պետությունների և մշակույթների(ռուսական,
վերջին տարիներս նաև արևմտյան) պարտադրած պատկերացումները և տեսակետները
էականորեն խանգարում են կովկասյան երկրների հետ ՀՀ-ի բնականոն հարաբերությունների
զարգացմանը:

Ծրագիրը

որակավորումների

մշակելիս

ազգային

որպես

շրջանակի

հիմք
7-րդ

ընդունվել
աստիճանի

և

օգտագործվել
համար

են

ՀՀ

ներկայացված

բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական
ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ»-ը, «Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի
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նկարագրիչների լրացման ուղեցույց»-ը և այլ նյութեր:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական
կարողություններ

Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, նպատակների և
խնդիրների հստակ գիտակցման ու պարզաբանման կարողություն


Ուսանողների ակտիվության խրախուսման և մոտիվացնելու

կարողություն


Ընդհանուր նպատակ սահմանելու և դրա իրականացման

ուղղությամբ ջանքերը համատեղելու հմտություն
Հետազոտական

Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու
կարողություն


Ոսանողներին վերլուծական հմտությունները զարգացնելու,

փաստերն ու իրողությունները ընդհանրացնելու, երևույթները
համակողմանիորեն գնահատելու, տեսական եզրակացություններ
կատարելու կարողությունների ներդրման ձգտման առկայություն


Ինտերդիսցիպլինար և համալիր հետազոտությունների

մեթոդաբանության իմացություն և իրականացման հմտություն

Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման
ուսումնասիրության մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման
հմտություն

Մագիստրանտներին, Հայաստանի հարակից երկրների պատմության
նոր մոտեցումներին ու մարտահրավերներին համապատասխան,
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հետազոտական աշխատանքի մղելու փորձառություն (կարելի է նաև
մասնագիտական պահանջների մեջ ներառել)


Այլ երկրների գիտնականների հետ ընդհանուր հետազոտական

նախագծեր մշակելու և իրականացնելու ներուժի առկայություն
Հաղորդակցման


Մագիստրանտներին որպես գործընկեր դիտարկելու և ազատ

ստեղծագործական մթնոլորտ ստեղծելու հմտություն
ՏՀՏ կիրառություն

բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝
Word, Excel, Power-Point) հմտություններ,

Մասնագիտական կարողություններ
 Կովկասի պատմության հիմնախնդիրների, տարածաշրջանային գործընթացների,
Կովկասի

պատմության

քաղաքական,

տնտեսական,

էթնոմշակութային

պատմության,
նյութական
և
հոգևոր
մշակութային
ուսումնասիրության ժամանակակից եղանակների իմացություն

ժառանգության

 տարածաշրջանում
կարողություն

բացահայտման

կովկասյան

մշակույթի

բերած

ավանդի

 Կարող է հավաքագրել, մշակել և մեկնաբանել մասնագիտությանը վերաբերող
համապատասխան սկզբնաղբյուրներ (կովկասագիտությանը վերաբերող նյութեր,
բանավոր պատմություն, քարտեզներ, ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ և այլն), ինչպես նաև
քանակական և որակական տվյալներ՝ պատմական գործընթացների անհրաժեշտ
վերլուծություններ իրականացնելու, մեկնաբանելու և դրանք հիմնավորելու համար:
 վրացերեն, ադրբեջաներեն, արևելյան(պարսկերեն,
լեզուներից որևէ մեկի իմացություն

թուրքերեն,

արաբերեն)

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

Մանկավարժական փորձ
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 խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը
 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների
և/կամ
մասնագիտական
որակավորման
բարձրացման դասընթացների
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1

Ներկայացնել

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

կովկասագիտական

հիմնախնդիրները,

տարբեր

տարածաշրջանային

գիտաճյուղերի

Բ1

Տիրապետել
պատմական
սկզբնաղբյուրների
վերլուծության
ժամանակակից մեթոդաբանությանը, բնագրով կարդալ
ու
մեկնաբանել վրացերեն ու ադրբեջաներեն շարադրված բնագրերը

Բ2

Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս
օգտվել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից

Բ3

Արձագանքել արդի կովկասագիտության մարտահրավերներին,
կիրառել նոր մեթոդներ ու մոտեցումներ, վերլուծել, ընդհանրացնել
փաստերն
ու
իրողությունները,
կատարել
տեսական
եզրակացություններ

Բ4

Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես

հետազոտության

առանձնահատկությունները, Կովկասի էթնիկական պատմության ու
պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրության վիճակն ու
ապագա հետազոտությունների ուրվագծերը։
Ա2

Համակողմանի քննության ենթարկել տարածաշրջանում կովկասյան
մշակութային

ներկայության

փաստերն

ու

իրողությունները,

տարածաշրջանային զարգացումներին կովկասյան էթնիկ տարրի ու
կովկասյան մշակույթի բերած ավանդը, այսպիսով հիմքեր նախապատրաստելով կովկասագիտական համալիր հետազոտությունների
համար
Ա3

Բացահայտել

կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր

պատմական գործընթացները, առանձին էթնոսների ու մշակույթների
փոխազդեցության ու փոխլրացման երևույթները, նյութական և հոգևոր
մշակույթի

դրսևորումները,

գործընթացները,

քաղաքական

էթնիկական

և

առնչություններն

մշակութային

ու

ինքնության

գիտակցման ու արտահայտման համակարգերը։
Ա4

պետական կառույցներում, այնպես էլ կրթության ու գիտության
Ուսումնասիրել

կովկասյան

տարածաշրջանում

ծավալված

ասպարեզներում

պատմական

գործընթացներն և երևույթներն՝ իրենց կոնկրետ

Բ5

Կարող է հետազոտել, ձևակերպել և հիմնավորել գիտական նոր
հայեցակարգերը, տեսություններն ու մեթոդները և առաջադրել
ոլորտի տեսական կամ գործնական խնդիրների լուծման
նորարարական և ստեղծագործական մոտեցումներ:

դրսևորումներով՝ ներառելով պատմական երևույթների դրսևորման
զանազան ձևերն ու եղանակները, քաղաքական գործընթացների
առանձնահատկությունները և պատմական իրադարձություններում
հատուկ

դերակատարում

ունեցող

հասարակական

խավերի

և

անհատների գործունեության հիմնական դրվագները

Ա5

Ճանաչում է Կովկասի պատմության քաղաքակրթական տարբեր
շրջափուլերն իրենց ներքին կապերով և առնչություններով

Ա6

Դրսևորում է համապարփակ գիտելիք և իմացություն Կովկասի և
հարակից

ոլորտների

ժամանակակից

ձեռքբերումների

և

նվաճումների, տեսությունների և մեթոդների վերաբերյալ, որոնք
թույլ

են տալիս

մակարդակին

նախագծել

և

իրականացնել

համապատասխան

մագիստրոսի

կովկասագիտական

և

միջգիտակարգային ինքնուրույն հետազոտություններ։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Գ2

Ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները
պրակտիկայում,
Տիրապետելու օտար լեզվին այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է
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Գ3

կառուցելու տրամաբանված ու հստակ բանավոր և գրավոր խոսք

Գ4

վարելու կիրթ և փաստարկված գիտական բանավեճ

մասնագիտական բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու
աղբյուրներից,
արդյունավետ
կիրառելու
համակարգչային
հմտություններ, օգտվելու հայերեն և օտարալեզու տեղեկատվության
ժամանակակից
աղբյուրներից
(համացանցային
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ և այլն):

Գ5

օտար լեզվով կազմելու հստակ, լավ կառուցված տեքստ, նկարագրելու
իր փորձն ու իրադարձությունները, ներկայացնելու սեփական
կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները:

Գ6

Տիրապետում է բավարար գիտելիքների և կարողությունների՝
բարձրագույն

կրթության

երկրորդ

մակարդակում

«Կովկասագիտություն» մասնագիտությամբ ուսումը շարունակելու
համար

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Օտար լեզու-1

1602/Մ01

Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ ()
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ ()
Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (

1602/Մ02
2301/Մ03

Ազգամիջյան հարաբերությունները Կովկասում (6)
Վրացերեն 1 ()
Ադրբեջաներեն 1 ()
Իսլամի աշխարհաքաղաքականություն ()

1101/Մ07
1101/Մ08
1101/Մ09
1101/Մ10

1101/Մ04
1101/Մ05
1101/Մ06

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4 Ա5

Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2

Գ3

X

X

Գ4

X
X
x
x

x
X

X

X
X
X

X
854

X

X

X
x

x
X

Գ5

X

X
X

X

Ազգային և կրոնական փոքրամասնությունները
Կովկասում ()
Հյուսիսային Կովկասի պատմության հիմնահարցեր (6)
Հարավային Կովկասի պատմության հիմնահարցեր (6)
Վրացերեն 2 ()
Ադրբեջաներեն 2 ()
Քաղաքական գործընթացները Ադրբեջանում ()
Հայ-քաղկեդոնական մշակույթ (3)
Կովկասի պատմության աղբյուրագիտություն ()
Կովկասի պատմության պատմագրություն ()
Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հյուսիսային
Կովկասում XVI-XX դարի սկիզբ(6)
Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունը
Կովկասում արդի փուլում (6)
Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը
Կովկասում արդի փուլում(6)
Գիտական սեմինար (12)

1101/Մ11
1101/Մ12
1101/Մ13
1101/Մ14
1101/Մ15
1101/Մ16
1101/Մ17
1101/Մ18
1101/Մ19
1101/Մ20

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

x

X
X
X

1101/Մ21

X

X

X

1101/Մ22

X

X

X

X

X

1101/Մ23
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X
X

X

«ԿՈՎԿԱՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1602/M01

Օտար լեզու-1

6 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

գործ. - 4

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝






կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. 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) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից, արդյունավետ կիրառելու համակարգչային
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հմտություններ, օգտվելու հայերեն և օտարալեզու տեղեկատվության ժամանակակից աղբյուրներից
(համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ և այլն):
Գ3 կառուցելու տրամաբանված ու հստակ բանավոր և գրավոր խոսք
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր հարցմամբ հետևյալ կերպ.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

John M.Swales,Christine Բ. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine Բ.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3.Սփյուռքագիտություն/հայագիտություն/մագ.1 կուրս
Literature of the Armenian Diaspora,World Literature Today,Vol. 60 No.2,Literatures of the
Middle East:A Fertile Crescent (Spring, 1986), pp. 224-228 PuԲlished Բy: Բoard of Regents of the
University of Oklahoma
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1602 /M02

Օտար լեզու-2

շաբաթական 2 ժամ

գործ. - 2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (Բ2-C1),
նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարակին 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.
Գ 3. կառուցելու տրամաբանված ու հստակ բանավոր և գրավոր խոսք
Գ5. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ նկարագրել իր փորձն ու
իրադարձությունները, ներկայացնել սեփական կարծիքների և նպատակների
հիմնավորումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
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2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1 DeԲora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
2. 2 Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
PuԲlishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan PuԲlishing 2016

0309/Մ03

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

շաբաթական 2 ժամ

գործ. – 2

1-ին` աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEԲ - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ
 սովորեցնել աշխատել WEԲ - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հենքի դերը իր մասնագիտությունում

2.

ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները

3.

տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր

5.

HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ 2
Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս համատեղելու
ավանդական և ժամանակակից մեթոդները:
Գ2 օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
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տեղեկատվություն
քաղելու
օտարալեզու
աղբյուրներից,
արդյունավետ
կիրառելու
համակարգչային հմտություններ, օգտվելու հայերեն և օտարալեզու տեղեկատվության
ժամանակակից աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ և
այլն):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում. ստուգումն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում. ստուգումն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Joan LamԲert, Joyce Cox , Microsoft Access 2013 Step Բy Step. // Online Training Solutions, Inc.,
2015, 429 p.

2.

ElizaԲeth Castro, Բruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. // Peachpit
Press, 2013, 576 p.

1101/Մ04

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-2

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Մագիստրանտներին ներկայացնել հետազոտման պլանավորման անհրաժեշտությունը,



էությունը, հիմնական սկզբունքները, մեթոդներն ու եղանակները
Հիմնավորել պատմական շրջափուլերի շարունակական բնույթը, դրանց հետազոտման



կարևորությունը, արդիականությունը, լուսաբանել պատմական երևույթների
զարգացման առանձնահատկությունները, դրանց հետազոտման մեթոդները
Մատուցել մեթոդաբանության էությունը, պատմական երևույթների հետազոտության
հայեցակարգերը, դրանց դասակարգումը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.

Բնութագրել հետազոտման պլանավորման արդի մոտեցումներն ու հիմնական
ուղղությունները

2.

Դասակարգել և ներկայացնել թեմային առնչվող գրականությունը

3.Արտահայտել հիմնախնդրին վերաբերող գրականության քննական վերլուծությունը
4. Պարզաբանել և բնութագրել թեմայի առավել առանցքային հարցերը
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Արժևորել և համեմատել մասնագիտական գրականությունը, դրանցում տեղ գտած
հայեցակարգերը
2.

Կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները

3.

Համադրել պատմական երևույթները, հետազոտման մեթոդները

գ/ ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ
2.

Կիրառել վերլուծության և հետազոտության քննական մոտեցումների զուգորդման
եղանակները

3.

Զարգացնել փաստերը համակարգելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտություններ

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

2.

Նյութեր հավաքելիս և

ուսումնասիրություններ իրականացնելիս համատեղելու

ավանդական և ժամանակակից մեթոդները:
Գ1. Ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում
3. Ռեֆերատների պատրաստում, ներկայացում և քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հետազոտության պլանավորման և մեթոդների վերաբերյալ գրականության ակնարկ,
հիմնարար հասկացություններ
2. Պատմության արժևորման հիմնախնդրի դրվածքը
3.Պատմական իրադարձություններ և նրանց ձևերը. ինչ է պատմական աղբյուրը
4.Հասկացություններ, որոնցից օգտվում է պատմաբանը
5.Պատմական գործընթաց հասկացությունը, տեսություններ, մոտեցումներ
6. Մեթոդ և մեթոդաբանություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.
2. Гуревич А. Я., О кризисе современной исторической науки// Вопросы истории-1991, N 23
3. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Аналов». М., 1993.
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4.
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1101/Մ05

Ազգամիջյան հարաբերությունները Կովկասում

6 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 4 ժամ

դաս.-30, գործ.-30

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Մագիստրանտներին ներկայացնել Կովկասի պատմության
առանձնահատկություններն ու էթնոքաղաքական հարաբերությունների
բովանդակությունը,
 Ներկայացնել Կովկասյան էթնոկոնֆլիկտների ծագման ու զարգացման պատմական
արմատներն ու նրանց ժամանակակից դրսևորումները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Դասակարգել ու ներկայացնել թեմային առնչվող սկզբնաղբյուրները,
2. Տալ հիմնախնդրին վերաբերող գրականության քննական վերլուծությունը,
3. Ձևակերպել հիմնախնդրի առավել կարևոր թեմաները:

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Հիմնախնդրի բովանդակության վերաբերյալ դրսևորել ինքնուրույն մոտեցումներ և
տալ գնահատականներ,
2.
Գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառել ուսումնառության
ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
3.
Համեմատական վերլուծություն կատարել հետխորհրդային ժամանակաշրջանում
գոյություն ունեցող խնդիրների հետ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Քննության ենթարկել տարածաշրջանային զարգացումներին հայկական էթնիկ տարրի
ու հայկական մշակույթի բերած ավանդը:
Ա3. բացահայտել

կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական

գործընթացները: երևույթները, նյութական քաղաքական գործընթացները, էթնիկական և
մշակութային համակարգերը։
Գ1. ձևակերպել և լուծել խնդիրներ, կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Հնագույն և անտիկ ժամանակաշրջանի Կովկասի ժողովրդագրության վերաբերյալ
սկզբնաղբյուրներն ու նրանց տեղեկությունները
Կովկասյան
տարածաշրջանի
ցեղերի
վերաբերյալ
վաղ
միջնադարյան
տեղեկությունները
Ժողովուրդների մեծ գաղթը և Էթնիկական տեղաշարժերը Կովկասում
Կովկասը արաբա-բյուզանդա-խազարական հարաբերությունների հանգույցում
Կովկասի էթնո-դավանական դիմագիծը միջնադարում և Բուն Աղուանք
Օսմանյան պետության քաղաքականությունը Կովկասում և Արևմտյան Կովկասի
ժողովուրդները
Ռուսաստանի հարաբերությունները Կովկասյան ժողովուրդների հետ 16-18-րդ
դարերում
Կովկասը ռուս – թուրքական հակամարտության ոլորտում, Կովկասյան
ժողովուրդների դիրքորոշումը, Կովկասի նվաճումը Ռուսաստանի կողմից
Կովկասյան ժողովուրդները Ռուսական կայսրության կործանման և Խորհրդային
պետության կազմավորման ժամանակաշրջանում
Կովկասյան տարածաշրջանը Խորհրդային պետության կազմում

12. Կովկասը ետխորհրդային ժամանակաշրջանում, հիմնական զարգացումները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Երեմյան Ս. Տ., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (փորձ VII դարի հայկական
քարտեզի վերակազմության ժամանակակից քարտեզագրական հիմքի վրա), Եր., 1963:
2․ «Հայաստանի ազգային ատլաս», հատոր Բ, Ե․, 2008։
3.Акопян А. А., Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках,
Ереван, 1987.
4 . ,, История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца 18-го века", т. 1,
М., 1988.
5 .Ковалевская В. Б., Кавказ и аланы, М., 1984.
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1101/Մ5

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

շաբաթական 2 ժամ
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3 ECTS կրեդիտ

դաս.-30
Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ներկայացնել կովկասագիտության հիմնախնդիրները, կովկասագիտական
հետազոտությունների հիմնական սկզբունքները, մեթոդներն ու մեթոդաբանությունը,
Քննարկման առարկա դարձնել կովկասյան երկրների և ժողովուրդների պատմության
առանցքային հարցերը, շարադրել նախորդ հետազոտությունների համառոտ
պատմությունը, ծանոթացնել նորագույն մասնագիտական գրականությանը և
գիտական մամուլին,



Քննական վերլուծության ենթարկել տարածաշրջանային ընդգրկում ունեցող և
աշխարհաքաղաքական ու քաղաքագիտական կարևորություն ներկայացնող
հայեցակարգերը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
163. Բնութագրել կովկասագիտական հետազոտությունների արդի հիմնական
ուղղությունները,
164. Ներկայացնել կովկասագիտական գլխավոր կենտրոնների գործունեության ու
դպրոցների քննական վերլուծությունը,
165. Պարզաբանել և բնութագրել գերտերությունների ու հարևան մեծ երկրների շահերն ու
քաղաքականությունը կովկասյան տարածաշրջանում:

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծել Կովկասի պատմության սկզբնաղբյուրները,
2. Բնութագրել ու արժևորել մասնագիտական գրականությունը,
3. Կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
4. զուգահեռներ անցկացնել այլ տարածշրջանների հետ,
գ/ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ,
2.

Կիրառել սկզբնաղբյուրների վերլուծության և գրականությունը քննական
արժևորման ենթարկելու եղանակները,

3.

Զարգացնել փաստերը համակարգելու և եզրահանգումներ կատարելու
հմտությունները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել կովկասագիտության
հիմնախնդիրները,

Կովկասի

էթնիկական

պատմությունը

ու

պատմամշակութային

ժառանգությունը:
Բ2.

Նյութեր

հավաքելիս

և

ուսումնասիրություններ
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իրականացնելիս

համատեղել

ավանդական և ժամանակակից մեթոդները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում,
3. Կովկասի վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում, ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր հարցմամբ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կովկասագիտության համառոտ պատմություն, սկզբնաղբյուրների և գրականության
ակնարակ, հիմնարար հասկացություններ,
2. Տարածաշրջանի կոնտակտային բնույթը,Կովկասի աշխարհագրական դիրքի և
աշխարհաքաղաքական դերի առանձնահատկությունները,
3. Կովկասում ծավալված գործընթացները և պատմական հարևան մեծ երկրները(Իրան,
Թուրքիա, Ռուսաստան),
4. Արևմուտքը և Կովկասի երկրները,
5. Կովկասյան տարածաշրջանը հետխորհդային փուլում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гаджиев К.С., Геополитика Кавказа, М., 2003.

2. Кипкеева З.Б., Северный Кавказ в Российской империи: народы, миграции, территории,
Ставрополь, 2008.
3. Черноус В.В., Кавказ - контактная зона цивилизаций и культур, Научная мысль Кавказа:
Научный и общественно-теоретический журнал - Ростов н/Д.: Северо-Кавказский научный
центр высшей школы, 2000, N 2.
4. Coene Frederik, The Caucasus - An Introduction, Routledge, London, 2009.

5. Kaeter Margaret, The Caucasian RepuԲlics (Nations in Transition), Facts on File, 2004.
6. King Charles. The Ghost of Freedom. A History of the Caucasus. Oxford University Press, 2008.
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Ազգային ու կրոնական փոքրամասնությունները Կովկասում

շաբաթական 2 ժամ
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3 ECTS կրեդիտ

դաս.- 30

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

1. դասընթացի նպատակները


Ներկայացնել «ազգային, լեզվական, կրոնական փոքրամասնություն», «տեղաբնիկ խումբ»
հասկացության էթնիկական, սոցիալական, մշակութային, քաղաքական, իրավական
բնութագրերը ու Կովկասում դրանց տեղայնացման առանձնահատկությունները:



Ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ Կովկասում ազգային, կրոնական
փոքրամասնությունների գոյատևման ու քաղաքական զարգացումների պատմական ու
ընթացիկ պայմանների և օրինաչափությունների վերաբերյալ:



Լուսաբանել Կովկասի ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների մշակութային
դիմագիծն ու փոխառնչությունները, ժամանակակից սոցիո և էթնոմշակութային
գործընթացները և ինքնության դրսևորումները:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

2.
3.

4.

Ներկայացնել Կովկասում էթնիկ ու կրոնական փոքրամասնությունների ձևավորման
պատմական, քաղաքական նախադրյալները, ավանդական էթնոմշակութային դիմագիծն
ու ժամանակակից մշակութային փոխակերպումներն ու քաղաքական զարգացումները:
Նկարագրել Կովկասում էթնիկ ու կրոնական փոքրամասնությունների ինքնության ձևերը
և դրանց պատմական ու ժամանակակից դրսևորումները:
Քննարկել ազգային, լեզվական, կրոնական փոքրամասնությունների շուրջ միջազգային
իրավական նորմերի զարգացումները և դրանց կիրառությունը
կովկասյան
տարածաշրջանի երկրներում. ՀՀ, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.
2.

3.

Վերլուծել ազգային փոքրամասնությունների ու էթնոքաղաքականության հետ կապված
խնդիրները:
Քննարկել
մեծամասնություն–փոքրամասնություն
սոցիոմշակութային
տարբերությունների ձևավորման ընթացքն ու դրանց գործառնական դրսևորումները
Կովկասում:
Մեկնաբանել Կովկասում ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների քաղաքական,
մշակութային ժամանակակից զարգացումներն ու կանխատեսել հեռանակարները:

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

Օգտագործել տեղեկատվական և վերլուծական աղբյուրներ, կատարել վերլուծություններ և փորձագիտական խորհրդատվություն։
Իմացությունները կիրառել վարչական և հանրային աշխատանքային ոլորտներում:
Քննարկել էթնիկ բազմազանության տարբեր դրսևորումները։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա

3.

բացահայտել

գործընթացները,

կովկասյան

երևույթները,

տարբեր

նյութական

երկրների

քաղաքական

համար

ընդհանուր

գործընթացները,

պատմական

էթնիկական

և

մշակութային համակարգերը։
Բ4. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես պետական կառույցներում,
այնպես էլ կրթության ու գիտության ասպարեզներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ,
2. դիդակտիկ նյութերի մատուցում, համակարգչային պրեզենտացիաներ, բանավեճեր:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց Է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. «Ազգային,
լեզվական,
կրոնական
փոքրամասնություն»,
«տեղաբնիկ
խումբ»
հասկացությունների շուրջ գոյություն ունեցող իրավական և ակադեմիական սահմանումների
հիմնախնդիրները: Այդ երևույթների ու հասկացությունների պատմաքաղաքական ու
իրավաքաղաքական զարգացումները:
Դրանց ձևավորման բազմազանությունը
և
օրինաչափությունները:
2. Մեծամասնություն-փոքրամասնություն ձևավորման առանձնահատկություններն ու
ընթացքը Կովկասում. օսմանյան, սեֆյան և ռուսական կայսրությունների ժողովրդագրական
ու կրոնադավանական քաղաքականությունը:
3. Կովկասի էթնիկ, դավանական ու կրոնական պատկերը XIX–XX սկիզբ. ինքնության
զարգացումներն ու հասարակական, մշակութային արդիականացման գործընթացները,
ժողովրդագրական տեղաշարժերը:

4. Խորհդային ազգային քաղաքականությունը Կովկասում և փոքրամասնությունները:
5. Ազգային ու կրոնական փոքրամասնությունների հիմնախնդիրնեը հետխորհրդային
Կովկասում.
էթնիկ
քաղաքականացում:

քաղաքականության

6. Փոքրամասնությունների

մոդելներ,

փոքրամասնոթյունների

պաշտպանության
միջազգային
կոնվեցիաները,
դրանց
տեղայնացման
առանձանահատկությունները,
փոքրամասնությունների
նկատմամբ
քաղաքականության ընթացքն ու զարգացումների հեռանկարները Կովկասում.
ՌԴ,
Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Краг, Хелен. Северный Кавказ : народы на перепутье, СПб. : Европейский дом, 1996.
2. Бугай, Николай Федорович. Северный Кавказ : новые ориентиры национальной политики,
90-е годы ХХ века М. : Новый хронограф, 2004.
3. Christina Բratt Paulston, Donald Peckham (eds.), Linguistic Minorities in Central and Eastern
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Europe, Multilingual Matters puԲlisher, 1998.
Hema Kotecha, Islamic and Ethnic Identities in AzerԲaijan: Emerging trends and tensions, OSCE
(July 2006).
Г. Харатян, Официальные этно-демографические покозатели в Азербайджане в контексте
поиска и кризиса азербайджанцев, М., 2015.

4.
5.

1101/Մ9

Հյուսիսային Կովկասի պատմության հիմնահարցեր

շաբաթական 4 ժամ

6 ECTS կրեդիտ

դաս.-30, գործ.-30

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
2-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ներկայացնել Հյուսիսային Կովկասի ժողովուրդների, պետական կազմավորումների
ձևավորման, զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց առանձնահատկությունները,
Քննարկման առարկա դարձնել Հյուսիսային Կովկասի, որպես միասնական
տարածաշրջանի, այն բնակեցնող ժողովուրդների հասարակական-քաղաքական,
տնտեսական, հոգևոր ու մշակութային կյանքի պատմության առանցքային հարցերը,



ներկայացնել թեմայի առնչությամբ իրականացված գիտական հետազոտությունները,
ծանոթացնել նորագույն մասնագիտական գրականությանը և մամուլին,
Քննական վերլուծության ենթարկել Հյուսիսային Կովկասի բազմազգ բնակչության
թվաքանակի շարժընթացն ու նրանց աշխարհագրական տեղորոշումը, միգրացիոն
գործընթացները, ժողովրդագրական պատկերի փոփոխությունները,



Վեր հանել այս բարդ տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական նշանակությունը
անցյալում ու ներկայում, արտաքին ու ներքին գործոնների ազդեցությունը Հյուսիսային
Կովկասի ու նրա ժողովուրդների պատմական զարգացման հեռանկարի վրա:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ձեռք բերել Հյուսիսային Կովկասի պատմաժողովրդագրական գործընթացների ու տարբեր
ժամանակագրական շրջափուլերի առանձնահատկությունների վերաբերյալ,

2.

Հյուսիսային Կովկասը բնակեցնող տարբեր ժողովուրդների, նրանց պատմության
քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և հոգևոր-մշակութային ասպեկտների վերաբերյալ,

3.

Պարզաբանելու և բնութագրելու հարևան տարածաշրջանների ու առանձին
պետությունների ունեցած աշխարհաքաղաքական ծրագրերը հյուսիսկովկասյան
ուղղությամբ,

4. Տարբերակել Հյուսիսային Կովկասի պատմության զարգացման օրինաչափությունները:
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Վերլուծել Հյուսիսային Կովկասի պատմության սկզբնաղբյուրներն ու գրականությունը,
2. Բնութագրել ու արժևորել արխիվային, մամուլի և տեղեկատվական այլ աղբյուրները,
3. Կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
Զուգահեռներ անցկացնել աշխարհաքաղաքական կարևորություն ներկայացնող
հյուսիսկովկասյան, հարևան և այլ տարածշրջանների միջև,
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գ/ ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ
արտերկրում,

2. Կիրառել սկզբնաղբյուրների վերլուծության և գրականությունը քննական արժևորման
ենթարկելու եղանակները,
3. Զարգացնել փաստերը համակարգելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել կովկասագիտության հիմնախնդիրները, Կովկասի էթնիկական պատմությունը
ու պատմամշակութային ժառանգությունը:
Ա4. ուսումնասիրել կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացների և
երևույթների՝ կոնկրետ դրսևորումները:
Բ4. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն
կառույցներում, այնպես էլ կրթության ու գիտության ասպարեզներում:

ինչպես

պետական

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում,
3. Հյուսիսկովկասյան տարածաշրջանի պատմությանը վերաբերող փաստավավերագրական
ֆիլմերի դիտում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում, ներկայացում և քննարկում:
5. Լրատվամիջոցների դիտարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հյուսիսային Կովկաս. Պատմաաշխարհագրական շրջանները և ժամանակակից սահմանները,
2. Հյուսիսային Կովկասը միջնադարում,
3. Հյուսիսային Կովկասի էթնոքաղաքական և լեզվամշակութային քարտեզը 16-17 դդ.,
4. Հյուսիսային Կովկասը իրանական, օսմանյան, ռուսական մրցակցության պայմաններում,
5 Հյուսիսային Կովկասի ռուսական նվաճման փուլերը և դրա հետևանքները,
6. Հյուսիսային Կովկասի ռազմավարչական կառավարումը 19-20 դ. սկզբին,
7. Հյուսիսային Կովկասը Առաջին աշխարհամարտի, ռուսական հեղափոխությունների և
քաղաքացիական պատերազմի շրջանում,
8. Խորհրդային ազգային-պետական շինարարությունը և արմատավորման քաղաքականությունը
Հյուսիսային Կովկասում,
9. Հայրենական մեծ պատերազմը և ժողովուրդների աքսորը Հյուսիսային Կովկասից,
10. Հետխորհրդային շրջանի մարտահրավերները. պատերազմ, ահաբեկչություն,
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ծայրահեղականություն. Հյուսիսային Կովկասն այսօր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Гадло А. В., Этническая история Северного Кавказа IV—X вв., Л., 1979.
2. История народов Северного Кавказа, курс лекций д.и.н Матвеева О.В., Краснодар, 2012
3. Кузнецов В.А., Введение в кавказоведение (историко-этнологические очерки народов
Северного Кавказа), Владикавказ, 2004.

4. Марковин В.И., Мунчаев Р.М., Северный Кавказ. Очерки древней и средневековой истории и
культуры. М., 2003.

5. Цуциев А. А., Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004), М., 2007.

1101/Մ10

ՀԲ - Հարավային Կովկասի պատմության
հիմնահարցեր
շաբաթական 4 ժամ
դաս.-30, գործ.-30
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

6 կրեդիտ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝



Ներկայացնել Հարավային Կովկասի ժողովուրդների և երկրների պատմության
զարգացման հիմնական միտումները և օրինաչափությունները,
Լուսաբանել Հարավային Կովկասի հին և միջնադարյան պատմության նիմնահարցերի



էությունը և բովանդակությունը,
Բացահայտել Հարավային Կովկասում նոր և նորագույն ժամանակաշրջանում
առաջացած քաղաքական իրադարձությունների առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Դասակարգել ու ներկայացնել թեմային առնչվող սկզբնաղբյուրները,

2.

Տալ հիմնախնդրին վերաբերող գրականության քննական վերլուծությունը,

3.

Ձևակերպել հիմնախնդրի առավել կարևոր թեմաները:

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Հարավային Կովկասի պատմության բովանդակության վերաբերյալ դրսևորել ինքնուրույն
մոտեցումներ և տալ գնահատականներ,
2. Գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում
ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները,
3. Համեմատական վերլուծություն կատարել կովկասյան տարածաշրգանում գոյություն ունեցող
մի շարք համանման խնդիրների շուրջ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել կովկասագիտության հիմնախնդիրները, Կովկասի էթնիկական պատմությունը
ու պատմամշակութային ժառանգությունը:
Ա4. ուսումնասիրել կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացների և
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երևույթների՝ կոնկրետ դրսևորումները:
Բ4. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն
կառույցներում, այնպես էլ կրթության ու գիտության ասպարեզներում:

ինչպես

պետական

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Հարավային Կովկասի երկրների պատմության նվիրված փաստավավերագրական ֆիլմերի
դիտում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հարավային Կովկասի հնագույն և հին պատմություն
2.Հարավային Կովկասի միջնադարյան պտմության հիմնախնդիրները
3. Հարավային Կովկասը ցարական Ռուսաստանի տիրապետության շրջանում
4. Հարավային Կովկասում անկախ պետությունների կազմավորման քաղաքական
նախադրյալները (1917 թ. փետրվար –1918 թ. մայիս):Ադրբեջանական Հանրապետություն (1918
թ. մայիս -1920 թ. ապրիլ): Վրաստանի Դեմոկրատական Հանրապետություն (1918 թ. մայիս 1921 թ. փետրվար)
5. Քաղաքական կացությունն Աբխազիայում և նրա կարգավիճակի հիմնահարցը (1918-1921 թթ.)
6. Հարավային օսերի ինքնորոշման հարցը 1917–1922 թթ.
7. Ներքաղաքական իրավիճակը Հարավային Կովկասում 1920 -1930-ական թթ. առաջին կեսին:
8. Հարավային Կովկասը 1936-1980-ական թթ.
9. Ազգամիջյան հարաբերությունները Հարավային Կովկասում և հին տարածքային վեճերի
վերակենդանացումը ԽՍՀՄ-ի կազմալուծման շրջանում (1989-1991 թթ.)
10. Քաղաքական իրավիճակը Հարավային Կովկասի երկրներում հետխորհրդային շրջանում
(1992-2000 թթ.)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վրացյան Ս., Հայաստանի հանրապետություն, Երևան, 1993:
2.Մաիլյան Բ.Վ. Ազգային հարցը և հայերի կացությունը Վրաստանի Հանրապետությունում
(1918-1921 թթ.), Երևան, 2016:
3. Խաչատրյան Կ., Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1920-1922թթ. Եր., 2007:
4. Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918թ.–
1920թ.), Եր., 2005:
5. Կնյազյան Դ. Ադրբեջանական Դեմոկրատական Հանրապետության կովկասյան
քաղաքականությունը 1918-1920թթ., Եր., 2008:
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6. Մաիլյան Բ.Վ.., Աբխազիայի կարգավիճակի հիմնահարցը 1917-1921թթ., Եր., 2008:
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Իսլամի
աշխարհաքաղաքականություն

3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.- 30

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է.


Հասկանալ և իմաստավորել Իսլամի գաղափարական նշանակությունն ու



ազդեցությունը աշխարհաքաղաքական գործընթացներում:
Նպաստել մագիստրանտի մոտ աշխարհաքաղաքական երևույթների և գործընթացների



գիտական իմաստավորման ու անկության ձևավոմանը:
Տարածաշջանի պետությունների համատեքստից առանձնացնել ԻԻՀ
աշխարհաքաղաքական առաջնայնությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Դասակարգել ու ներկայացնել թեմային առնչվող սկզբնաղբյուրները,
2. Տալ հիմնախնդրին վերաբերող գրականության քննական վերլուծությունը,
3. Ձևակերպել հիմնախնդրի առավել կարևոր թեմաները:
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Հնարավորինս կկարողանա հասկանալ Իսլամի աշխարհաքաղաքականության
հիմնական սկզբունքները, կողմնորոշվել Իսլամի կրոնափիլիսոփայական և
քաղաքական արեալում: Կրոնագաղափարական երանգավորմամբ նաև իմաստավորել
շահագրգիռ
կառույցների
և
պետությունների
գործունեությունը
աշխարհառազմավարական իմաստավորում պահանջող խրթին հարցերում ու այդ
ամենը կարևորել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ու պետական
առաջնայնությունների գիտակցմամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.

Բացահայտել

աշխարհաքաղաքական գործընթացները, երևույթները, նյութական

քաղաքական գործընթացները, էթնիկական և մշակութային համակարգերը։
Բ3. Կիրառելու նոր մոտեցումներ, վերլուծելու, ընդհանրացնելու փաստերն ու երևույթները,
կատարելու տեսական եզրակացություններ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություններ,

2.

գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,

3.

արծարծվող հիմնախնդիրների վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում

4.

մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աշխարհաքաղաքականությունը որպես գիտելիք:
2. Իսլամի աշխարհաքաղաքականության հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Абд-уль-Кахир ибн Тахир аль Багдади. Основы религии в
богословии.Хрестоматия по исламу. М.,1994.
2. Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. М.1984.
3. Аскоченская А. Знакомьтесь-шахиды, или смерть, или смерть как высшая
честь, газета "Время МН" от 25 октября 2002 г.
4. Жданов Н. Исламская концепция миропорядка.Международные
отношения. М.,1991.
5. Малашенко А. Политический ислам: Мирное сосуществование или
глобальное противостояние. Отечественные записки. М., 2001 N 1.
6. Нартов Н. Геополитика. М.,2007.
7. Գրիգորյան Ս. Իսլամական պետություն, ակունքներից մինչև
խալիֆայության հռչակում. Երևան 2016:
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ՀԲ-Թուրքիայի տարածաշրջանային
քաղաքականությունը Կովկասում արդի փուլում
շաբաթական 2 ժամ
դաս.-30
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3 ECTS կրեդիտ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝






ուսանողներին պատկերացում տալ ներկայիս Թուրքիայի տեղի և դերի մասին
ինչպես գլոբալ աշխարհաքաղաքական, այնպես էլ տարածաշրջանային
զարգացումների համատեքստում,
ներկայացնել Թուրքիայի քաղաքականությունը Կովկասում տարածաշրջանային
աշխարհաքաղաքական և աշխարհառազմավարական զարգացումների լայն
համատեքստում,
ծանոթացնել Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնական
ուղղություններին, ինչպես նաև հետագա հնարավոր ընթացքին ու հեռանկարներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ տարածաշրջանում ընթացող միջազգային գործընթացների էությունը և
դրանցում Թուրքիայի մասնակցությունն ու դերակատարումը, վերջինիս արտաքին
քաղաքականության հիմնական վեկտորները,
2. վերլուծել ու գնահատել Կովկասում Թուրքիայի քաղաքականության պատմական
ակունքները,
3. վերլուծել ու գնահատել Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականության
բնույթը, նպատակները, առաջնահերթությունները և առանձնահատկությունները,

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

հասկանալ
Թուրքիայի
տարածաշրջանային
քաղաքականության
օրինաչափությունները` տիրապետելով պատմության վերլուծական մեթոդին,
2. պատմահամեմատական լույսի ներքո քննել Հարավային Կովկասի առանձին
երկրների նկատմամբ Թուրքիայի քաղաքականության ձևավորման պատճառները,
դրանց բնույթը, զարգացմանը նպաստող և խոչընդոտող հանգամանքները,
3. կատարել անհրաժեշտ համեմատական եզրահանգումներ Թուրքիայի կովկասյան
քաղաքականության վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. բացահայտել

կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական

գործընթացները, երևույթները, նյութական քաղաքական գործընթացները, էթնիկական և
մշակութային համակարգերը։
Բ4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես պետական
կառույցներում, այնպես էլ կրթության ու գիտության ասպարեզներում:
Գ1. Ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար
3. բանավեր ներկայացումներ
4. ռեֆերատ/էսսե
5. անհատական և խմբային առաջադրանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
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 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները (ԽՍՀՄ-ի
փլուզումից հետո)
2. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները ԱԶԿ-ի
օրոք
3. Թուրքիան և Ռուսասատանը Հարավային Կովկասում (ԽՍՀՄ-ի փլուզոմից հետո)
4. Թուրքիա- Ռուսաստան հարաբերությունները 2002-2016 թթ.
5. Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունը և ԱՄՆ-ը
6. Թուրքիա-Ադրբեջան և Թուրքիա-Վրաստան հարաբերությունները 1991-2001 թթ..
ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական հետաքրքրություններ
7. Թուրք-ադրբեջանական և թուրք-վրացական հարաբերությունները ԱԶԿ-ի օրոք
8. Հայ-թուրքական հարաբերությունները (ԽՍՀՄ-ի փլուզոմից մինչօրս)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Արշակյան
Գ.,
Եղազարյան
Ա.,
Թուրքիայի
տարածաշրջանային
քաղաքականությունը Երևան, 2014:
2.
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն, Երևան, 2014:
3.
Гаджиев К., Геополитика Кавказа, М., 2003.
4.
Жильцов С., Зоин И., Ушаков А., Геополитика Каспийского региона, М., 2003.
5.
Коджаман О., Южный Кавказ в политике Турции и России в постсоветский период,
М., 2004.

1101/Մ13

ՀԲ-Իրանի տարածաշրջանային
քաղաքականությունը Կովկասում արդի փուլում
շաբաթական 2 ժամ
դաս.-30
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3 կրեդիտ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Մագիստրոսներին ներկայացնել Իրանի Իսլամական հանրապետության
վարած արտաքին քաղաքականությունը Կովկասում` կապված Հայաստանի
Հանրապետության ազգային անվտանգության հետ:



Ներկայացնել ԻԻՀ-ի շահերի և հակասությունների խաչմերուկները
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տարածաշրջանում:


Ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են այդ
հարաբերությունների զարգացմանը Կովկասում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Դասակարգել ու ներկայացնել թեմային առնչվող սկզբնաղբյուրները,
2. Տալ սույն դասընթացին վերաբերող գրականության քննական վերլուծությունը,
3. Ձևակերպել հիմնախնդրի առավել կարևոր թեմաները:
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիմանա
ինչպիսի
քաղաքականություն
է
իրականացնում
Իրանը
Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում,
2. կհասկանա Իրանի շահերն ու նպատակները տարածաշրջանում,
3. կկարողանա վերհանել առկա խնդիրները, որ գոյություն ունեն Հայաստանում,
Վրաստանում, և Ադրբեջանում՝ Իրանի հետ համագործակցության ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. բացահայտել

կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական

գործընթացները, երևույթները, նյութական քաղաքական գործընթացները, էթնիկական
և մշակութային համակարգերը։
Բ4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ինչպես պետական
կառույցներում, այնպես էլ կրթության ու գիտության ասպարեզներում:
Գ1. Ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Իրան վարած քաղաքականության վերաբերյալ փաստավավերագրական ֆիլմերի
դիտում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է
4 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իրանի արտաքին քաղաքականության մարտահրավերները և նպատակները:
2. Հայաստան-Իրան հարաբերությունները անկախությունից ի վեր:
3. Իրան-Վրաստան հարաբերությունների ձևավորումը և ընթացքը:
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4. Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում առկա խնդիրները և մարտահրավերները:
5. Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության
հարաբերություններում առկա աշխարհաքաղաքական շահերը Կովկասում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բայբուրդյան Վ., Իրանն այսօր, Երևան, 1999:
2. Բայբուրդյան Վ., Իրան-Ադրբեջան. Հարևաննե՞ր թե աշխարհաքաղաքական ու
աշխարհատնտեսական ախոյաններ, <<Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և
ժողովուրդներ>>, հ. XXII. Երևան, 2008:
3. Իսկանդարյան Գ., Հայաստան-Իրան հարաբերությունները` Հայաստանի
անկախության ձեռքբերումից հետո (1991-2014թթ.), Երևան, 2016.
4. Матвеев А.С., Проблемы сотрудничеста Ирана и государств Южнего Кавказа, Иран
при М.Ахмадинежаде, М., 2013.
5. Современные российско-иранские отношения: вызовы и возможности, М., 2014.
1101/Մ14

Այլախոհական շարժումները ԽՍՀՄ-ում 19601980-ական թթ․
շաբաթական 2 ժամ
դաս.-30
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3 կրեդիտ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել ժամանակակից Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքի գլխավոր
բնորոշիչները,



բացահայտել մերօրյա իշխանական համակարգում առկա բազմաթիվ խնդիրների
պատճառներն ու ակունքները,



հնարավորություն տալ ուսանողներին ըմբռնելու ղարաբաղյան հարցի նկատմամբ
ադրբեջանական ներկայիս ղեկավարության գործելակերպի հիմքերն ու դրա
հնարավոր հետևանքները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ադրբեջանում ազգային, պետական և էթնիկ ինքնագիտակցության
առանձնահատկությունների,

2.

Ադրբեջանի մինչանկախական ու հետանկախական շրջանների ներքաղաքական
պայքարի փուլերի, անկախացման գործընթացի յուրահատկությունների և ավտորիտար
վարչակարգի ձևավորման պատճառների,

3.

Ժամանակակից Ադրբեջանի քաղաքական համակարգում առկա խնդիրների վերաբերյալ

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. կարողանալ ճիշտ գնահատել ղարաբաղյան հարցի շուրջ ադրբեջանական
դիրքորոշման պատճառներն ու հնարավոր հետևանքները՝ հետագայում հանդես գալով
նաև համապատասխան հակափաստարկներով
2. Վերլուծական և քննական մոտեցում ունենալ Ադրբեջանի պատմության և քաղաքական
զարգացումների վերաբերյալ,
3. Ըմբռնել առկա վարչակարգի խորքային առանձնահատկությունները՝ բացահայտելով
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գործելաոճի ներքին տրամաբանությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 4. ուսումնասիրել կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացների և
երևույթների՝ կոնկրետ դրսևորումները:
Գ4 վարել կիրթ և փաստարկված գիտական բանավեճ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Ադրբեջանցի պաշտոնյաների ելույթների դիտում և քննարկում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում,
5. Դերախաղերի կազմակերպում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ադրբեջանում ազգայնական գաղափարախոսության վերածնման ժամանակաշրջանը
(1988-1990 թթ.),
2. «Սև հունվարի» քաղաքական հետևանքները: Այազ Մութալիբովը անկախ Ադրբեջանի
առաջին նախագահ (1990 թ. հունվար-1992 թ. փետրվար),
3. ԱԺՃ քաղաքական հաղթանակը: Ազգայնականության վերելքը Աբուլֆազ Էլչիբեյի
կառավարման շրջանում (1992 թ. հունիս-1993 թ. հունիս),
4. Ադրբեջանի ներքաղաքական իրադրությունը Հեյդար Ալիևի նախագահության առաջին
շրջանում (1993-1998 թթ.),
5. Ավտորիտար վարչակարգի ձևավորմանն ուղղված քայլերը 1998-2003 թթ.
6. Իլհամ Ալիևի ղեկավարության առաջին շրջանի առանձնահատկությունները (2003-2008
թթ.),
7. Ավտորիտար վարչակարգի վերջնական հաստատումն Ադրբեջանում (2008-ից մեր օրեր):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Thomas de Waal, Բlack Garden: Armenia and AzerԲaijan through Peace and War, New York and
London, 2003.
2. ԲolukԲasi S., AzerԲaijan: A political History, I.Բ. Tauris, New York, 2011.
3. Cornell S., AzerԲaijan since Independence, Armonk, New York, 2011.
4. Հակոբյան Թ., Կանաչ և սև. Արցախյան օրագիր, Երևան-Ստեփանակերտ, Հեղինակայյին
հրատարակություն, 2008:
5. Ализаде З., Конец Второй Республики,
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http://www.azeriԲooks.narod.ru/politika/zardusht_alizade/konets_vtoroy_respuԲliki.htm
6. Goltz Th., AzerԲaijan Diary: A Rogue Reporter’s Adventures in an Oil-Rich, War-Torn, Post Soviet
RepuԲlic, Armonk, New York, London.

1101/Մ18

Կովկասի պատմության
աղբյուրագիտություն

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Մագիստրանտներին ներկայացնել Կովկասի պատմության տարալեզու
աղբյուրների հիմնական խմբերը, աղբյուրագիտական վերլուծության հիմնական
սկզբունքները,



Մագիստրանտներին ծանոթացնել Կովկասի պատմության աղբյուրների հետ
աշխատանքի մեթոդներին ու մեթոդաբանությանը,
Վերլուծել Կովկասի տարալեզու աղբյուրների ուսումնասիրության սկզբունքային
հարցերը:



9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել ու արժևորել Կովկասի պատմության տարալեզու աղբյուրները,
2. Դասակարգել ու վերլուծել Կովկասի պատմության հարցերին առնչվող տարալեզու
աղբյուրները,
3. Ձևակերպել Կովկասի պատմության տարալեզու աղբյուրների
առանձնահատկությունները,
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Գիտահետազոտական աշխատանքում օգտվել Կովկասի պատմության տարալեզու
աղբյուրներից,
2. Կովկասի պատմության աղբյուրների գնահատման հարցում դրսևորել ինքնուրույն
մոտեցումներ,
3. Քննել ու արժևորել Կովկասի պատմության աղբյուրների հաղորդումները, համադրել
դրանք և ծանոթ լինել պատմագիտական գրականությանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.

տիրապետել

պատմական

սկզբնաղբյուրների

վերլուծության

ժամանակակից

մեթոդաբանությանը:
Բ3.

Կիրառելու նոր

մոտեցումներ,

վերլուծելու,

ընդհանրացնելու փաստերն ու

երևույթները, կատարելու տեսական եզրակացություններ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
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2. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր հարցմամբ և գնահատվում 10

2.

միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի
(ռեֆերատ) հիման վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կովկասի պատմությանն առնչվող բյուզանդական աղբյուրների նկարագրություն ու
քննություն:
2. Կովկասի պատմությանն առնչվող արաբական աղբյուրների վերլուծություն:
3. Կովկասի պատմությանն առնչվող պարսկական աղբյուրների նկարագրություն ու
քննություն:
4. Կովկասի պատմությանն առնչվող թուրքական աղբյուրների նկարագրություն ու
քննություն:
5. Կովկասի պատմությանն առնչվող վրացական աղբյուրների նկարագրություն ու
քննություն:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը. Հրովարտակներ, պրակ 1-4, Երևան, 1956,
1959, 2005, 2008:
2. Լ. Մելիքսեթ-Բեկ, Վրաց աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, հ. Ա-Գ, Երևան,
2013:
3. Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին. Թուրքական աղբյուրներ, հ. 1, 2,
Երևան, 1961, 1964:
4. Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, Արաբական աղբյուրները
Հայաստանի և հարևան երկրների մասին, հ. 3 (Ա) Երևան, 1965, հ. 11 (Բ), 1981, հ. 16, (Գ),
2005:
5. SavagheԲ J., Historiography of the Safavid Period and Study of the Related Sources, Shiraz,
2001.

1101/Մ19

Կովկասի պատմության պատմագրություն

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնել Կովկասի պատմագրությունը, նրա բաղկացուցիչ մասերը,
սկզբնավորումը, զարգացման շրջափուլերը,



քննարկման առարկա դարձնել Կովկասի պատմագրության զարգացման
առանցքային հիմնախնդիրները, ծանոթացնել նորագույն մասնագիտական
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գրականությանը և գիտական մամուլին,


քննական վերլուծության ենթարկել Կովկասի պատմագրության հիմնական
հայեցակարգերը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դասակարգել և ներկայացնել պատմագրության վերաբերյալ աշխատություններն
ու հրապարակումները
2. Ճանաչել և լուսաբանել ավանդական ու քննական պատմագիտական
պատկերացումները
3. Ձևակերպել Կովկասի պատմագրության հետազոտման հիմնական մոտեցումները
բ/ գործնական մասնագիտական
1. Դրսևորել ինքնուրույն մոտեցումներ Կովկասի պատմագրության վերաբերյալ,
տալ գնահատականներ
2. Բնութագրել ու արժևորել մասնագիտական գրականությունը,
3. Կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու
հմտությունները:
գ/ ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

Կիրառել պատմագիտական հայեցակարգերը համադրելու, քննական արժևորման
ենթարկելու եղանակները
2. Զարգացնել քննական պատմագիտության ձեռքբերումները համակարգելու և
եզրահանգումներ կատարելու հմտություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. տիրապետել պատմական սկզբնաղբյուրների վերլուծության ժամանակակից
մեթոդաբանությանը:
Բ3. կիրառել նոր մոտեցումներ, վերլուծել, ընդհանրացնել փաստերն ու երևույթները,
կատարել տեսական եզրակացություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2.
3.

Գիտական բանավեճերի կազղմակերպում
Ռեֆերատների պատրաստում, ներկայացում և քննարկում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի
(ռեֆերատ) միջոցով և գնահատվում է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա և գնահատվում է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կովկասի պատմության պատմագրության սկզբնավորումը, առաջին քայլերը
2. Ավանդական և քննական պատմագիտական պատկերացումներ
3. Կովկասի երկրների պետական կառուցվածքի և սոցիալ քաղաքական պատմության
ուսումնասիրությունը
4.Հյուսիսային Կովկասի ժողովուրդների պատմության հետազոտության անդրանիկ
գիտական փորձերը
5.Ազգային պատմագիտական դպրոցների հանդես գալը
6. Միասնական ինստիտուտների և խնդիրների աստիճանական կորուստը.
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պատմության քաղաքականացման աղետալի հետևանքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Մուրադյան Պ., ԺԱ-ԺԳ դարերի հայ-վրացական դավանական խնդիրները և
Մխիթար Գոշի <<Առ վրացիսն>> թուղթը, Սբ. Էջմիածին, 2011:
Картлис цховреба. История Грузии, Тбилиси, 2008.
Кузнецов В. А., Введение кавказаведение (Историко-полетические очерки народов
Северного Кавказа), Владикавказ, 2004.
Меликсет-Бек Л. М., Источниковедческие заметки, Ереван, 2010.
Очерки истории Грузии, т. I-II, Тбилиси, 1988-1989.

2.
3.
4.
5.

Հայ-քաղկեդոնական մշակույթ

3 ECTS կրեդիտ

1101/Մ14
շաբաթական 2 ժամ
3-րդ ՝ աշնանային
կիսամյակ

դաս.-30

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ներկայացնել հայ-քաղկեդոնական համայանքի ձևավորման նախապայմաններն ու



բնութագրել միջնադարյան տվյալ համայնքի առանձնահատուկ գծերը:
լուսաբանել հայ-քաղկեդոնական համայնքի պատմության առավել նշանակալից
շրջաններն ու ներկայացնել հիմնական հուշարձանները:



Ցույց տալ և հիմնավորել հայ-քաղկեդոնական համայնքի սերտ կապը հայ ազգային
մշակույթի, ինչպես նաև բյուզանդական ու վրացական մշակույթների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տարբերել հայ-քաղկեդոնական հուշարձանները (ճարտարապետություն,
կերպարվեստ, ձեռագիր մատյան, վիմագիր արձանագրություն) իմաստաբանական
և պատկերագրական տեսանկյունից:
2. Ներկայացնել հայ-քաղկեդոնական մշակույթը պայմանավորող հիմնական
գործոնները:
3. Տեսնել հայ-քաղկեդոնական մշակույթի դերը և տեղը քրիստոնեական մշակույթի
համատեքստում:
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. Գիտենալ և բնութագրել հայ-քաղկեդոնական հուշարձանները:
2. Գիտական ուսումնասիրություն կատարել հայ-քաղկեդոնական համայնքի և
հուշարձանների վերաբերյալ
3. 6. Համեմատական վերլուծություն կատարել հայ-քաղկեդոնական, հայկական
միջնադարյան և արևելաքրիստոնեական հուշարձանների միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա2. քննության ենթարկել տարածաշրջանային զարգացումներին հայկական էթնիկ տարրի
ու հայկական մշակույթի բերած ավանդը:
Բ1.

Տիրապետելու

պատմական

սկզբնաղբյուրների

վերլուծության

ժամանակակից

մեթոդաբանությանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ թեմատիկ պատկերաշարերի ցուցադրությամբ:
2.

Գործնական սեմինարներ հուշարձանների վերլուծության և համեմատական
վերլուծության հիման վրա:

3.

Թանգարանային դասախոսություններ և հուշարձանների այցելություններ:

4.

Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր հարցմամբ և համապատասխան
պատկերաշարի (պրեզենտացիայի) ցուցադրմամբ, գնահատվում է 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
2.2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի
(ռեֆերատի) հիման վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ-քաղկեդոնական համայնքի ուսումնասիրության պատմությունն ու արդի
խնդիրները:
2. Հայ-բյուզանդական քաղաքական և մշակութային առնչություները, հայ-բյուզանդական
«կոնտակտային գոտի« հասկացությունը միջնադարի համատեքստում:
3. Հայ-քաղկեդոնական համայնքը 7-րդ դարի ժամանակահատվածում:
4. Հայ-քաղկեդոնական համայնքը 10-11 րդ դարերի ժամանակահատվածում:
5. Հայ-քաղկեդոնական համայնքը 13-րդ դարի առաջին կեսին և դրանից հետո:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մուրադյան Պ. Մ. Հայաստանի վրացերեն արձանագրությունները, Երևան, 1977.
2. Арутюнова-Фиданян В. А. Армяно-византийская контактная зона (X-XI вв.). Результаты
взаимодействия культур. М., 1994.
3. Арутюнова-Фиданян В. А. Повествование о делах армянских. VII в. Источник и время. М.,
2004.
4. Лидов А. М. Росписи монастыря Ахтала. История, иконография, мастера. М., 2014.
5. Марр Н.Я. Аркаун, монгольское название христиан в связи с вопросом об армянаххалкидонитах // Приложение к ВВ, т.12,1905 // «Кавказский культурный мир и Армения»,
Ереван, 1995.
6. Мурадян П. М. Армянская эпиграфика Грузии. Картли и Кахети. Ереван, 1985.
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1101/Մ14

Քաղաքական գործընթացները Ադրբեջանում

3 կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9
միավոր

8. Դասընթացի նպատակն է՝



ներկայացնել ժամանակակից Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքի գլխավոր
բնորոշիչները,
բացահայտել մերօրյա իշխանական համակարգում առկա բազմաթիվ խնդիրների



պատճառներն ու ակունքները,
հնարավորություն տալ ուսանողներին ըմբռնելու ղարաբաղյան հարցի նկատմամբ
ադրբեջանական ներկայիս ղեկավարության գործելակերպի հիմքերն ու դրա
հնարավոր հետևանքները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.

Ադրբեջանում ազգային, պետական և էթնիկ ինքնագիտակցության
առանձնահատկությունների,

5.

Ադրբեջանի մինչանկախական ու հետանկախական շրջանների ներքաղաքական
պայքարի փուլերի, անկախացման գործընթացի յուրահատկությունների և ավտորիտար
վարչակարգի ձևավորման պատճառների,

6.

Ժամանակակից Ադրբեջանի քաղաքական համակարգում առկա խնդիրների վերաբերյալ

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4. կարողանալ ճիշտ գնահատել ղարաբաղյան հարցի շուրջ ադրբեջանական
դիրքորոշման պատճառներն ու հնարավոր հետևանքները՝ հետագայում հանդես գալով
նաև համապատասխան հակափաստարկներով
5. Վերլուծական և քննական մոտեցում ունենալ Ադրբեջանի պատմության և քաղաքական
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զարգացումների վերաբերյալ,
6. Ըմբռնել առկա վարչակարգի խորքային առանձնահատկությունները՝ բացահայտելով
գործելաոճի ներքին տրամաբանությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 4. ուսումնասիրել կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացների և
երևույթների՝ կոնկրետ դրսևորումները:
Գ4 վարել կիրթ և փաստարկված գիտական բանավեճ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. Ադրբեջանցի պաշտոնյաների ելույթների դիտում և քննարկում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում,
5. Դերախաղերի կազմակերպում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ադրբեջանում ազգայնական գաղափարախոսության վերածնման ժամանակաշրջանը
(1988-1990 թթ.),
2. «Սև հունվարի» քաղաքական հետևանքները: Այազ Մութալիբովը անկախ Ադրբեջանի
առաջին նախագահ (1990 թ. հունվար-1992 թ. փետրվար),
3. ԱԺՃ քաղաքական հաղթանակը: Ազգայնականության վերելքը Աբուլֆազ Էլչիբեյի
կառավարման շրջանում (1992 թ. հունիս-1993 թ. հունիս),
4. Ադրբեջանի ներքաղաքական իրադրությունը Հեյդար Ալիևի նախագահության առաջին
շրջանում (1993-1998 թթ.),
5. Ավտորիտար վարչակարգի ձևավորմանն ուղղված քայլերը 1998-2003 թթ.
6. Իլհամ Ալիևի ղեկավարության առաջին շրջանի առանձնահատկությունները (2003-2008
թթ.),
7. Ավտորիտար վարչակարգի վերջնական հաստատումն Ադրբեջանում (2008-ից մեր օրեր):
16. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Thomas de Waal, Բlack Garden: Armenia and AzerԲaijan through Peace and War, New York and
London, 2003.
2. ԲolukԲasi S., AzerԲaijan: A political History, I.Բ. Tauris, New York, 2011.
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3. Cornell S., AzerԲaijan since Independence, Armonk, New York, 2011.
4. Հակոբյան Թ., Կանաչ և սև. Արցախյան օրագիր, Երևան-Ստեփանակերտ, Հեղինակայյին
հրատարակություն, 2008:
5. Ализаде З., Конец Второй Республики,
http://www.azeriԲooks.narod.ru/politika/zardusht_alizade/konets_vtoroy_respuԲliki.htm
6. Goltz Th., AzerԲaijan Diary: A Rogue Reporter’s Adventures in an Oil-Rich, War-Torn, Post Soviet
RepuԲlic, Armonk, New York, London.

1101/Մ14

Քաղաքական գործընթացները Վրաստանում

3 կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-30

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

Ներկայացնել արդի փուլում Վրաստանի քաղաքական գործընթացները և
դրանց առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Պատկերացնել Վրաստանի քաղաքական հիմնախնդիրներն ու դրանց
պատճառահետևանքային կապը,
Վերլուծել Վրաստանի քաղաքական գործընթացները և դրանց հնարավոր բացասական
ազդեցությունները ՀՀ շահերի տեսանկյունից:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
Կիրառելու կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները
հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Զարգացնել տարբեր սկզբնաղբյուրներից և ուսումնասիրություններից հուսալի
տեղեկատվություն ձեռք բերելու, վերլուծելու, գնահատելու և փոխանցելու կարողությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 4. ուսումնասիրել կովկասյան տարածաշրջանում ծավալված պատմական գործընթացների և
երևույթների՝ կոնկրետ դրսևորումները:
Գ4 վարել կիրթ և փաստարկված գիտական բանավեճ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 Դասախոսություններ,
2.Գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
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3. Ադրբեջանցի պաշտոնյաների ելույթների դիտում և քննարկում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում,
5. Դերախաղերի կազմակերպում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ադրբեջանում ազգայնական գաղափարախոսության վերածնման ժամանակաշրջանը
(1988-1990 թթ.),
2. «Սև հունվարի» քաղաքական հետևանքները: Այազ Մութալիբովը անկախ Ադրբեջանի
առաջին նախագահ (1990 թ. հունվար-1992 թ. փետրվար),
3. ԱԺՃ քաղաքական հաղթանակը: Ազգայնականության վերելքը Աբուլֆազ Էլչիբեյի
կառավարման շրջանում (1992 թ. հունիս-1993 թ. հունիս),
4. Ադրբեջանի ներքաղաքական իրադրությունը Հեյդար Ալիևի նախագահության առաջին
շրջանում (1993-1998 թթ.),
5. Ավտորիտար վարչակարգի ձևավորմանն ուղղված քայլերը 1998-2003 թթ.
6. Իլհամ Ալիևի ղեկավարության առաջին շրջանի առանձնահատկությունները (2003-2008
թթ.),
7. Ավտորիտար վարչակարգի վերջնական հաստատումն Ադրբեջանում (2008-ից մեր օրեր):
17. Հիմնական գրականության ցանկ.
1 Геополитика Кавказа. Москяа 2001 г.

Гаджиев К.С. Кавказский узел в геополитических приоритетах Росии, Москва 2010г.
Панков Д.О., Приоритеты внешней политики республики Грузия (1991-20100 гг.)
Москва 2011
Рокс Ю. Радикалы отказали Иванишвили в праве на теневую власть. – Независимая
газета, 12.11.2019.
Манасян Е. «Грузинская мечта» не сбывается. – Newtimes.ru, 01.07.2019. URL:
https://newtimes.ru/articles/detail/182375 (дата обращения 28.10.2019). ,
Леков Р.В. Политический процесс в Грузии: Влияние РФ и США, Владикавказ 2009г.
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Ադրբեջաներեն -2

շաբաթական 8 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

12 կրեդիտ

գործ.-60

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից ադրբեջաներենի բառապաշարի
զարգացման հիմնական միտումները,
Ծանոթացնել նորաբանությունների ստեղծման մեթոդներին,
Ներկայացնել ժամանակակից փոխառությունների աղբյուրները, լեզու մուտք գործեու
ուղիները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Տեղյակ կլինի ադրբեջաներենի պատմությանը
Կկարողանա տարբերակել ժամանակակից բառապաշարի առանձին ենթաշերտերը
Ծանոթ կլինի մասնագիտական թարգմանություններ կատարելու մեթոդներին
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ.
կկարողանա թարգմանել բարդ տեքստեր առանց բառարանի օգնության
ունակ կլինի ադրբեջաներեն բանավոր հաղորդակցության մեջ մտնել
կկարողանա լսել ադրբեջաներեն խոսք և այն վերաշարադրել հայերենով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3 կառուցելու տրամաբանված ու հստակ բանավոր և գրավոր խոսք
Գ5. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ նկարագրել իր փորձն ու
իրադարձությունները, ներկայացնել սեփական կարծիքների և նպատակների
հիմնավորումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գրավոր թարգմանություններ
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բանավոր թարգմանություններ
բանավոր քննարկումներ
ինտերակտիվ խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրոնայի լրատվամիջոցներից օգտվելու և թարգմանելու հմտություններ,
2. բանավոր խոսքը կատարելագործելու մեթոդներ,
3.Հայերեն-ադրբեջաներեն թարգմանություններ կատարելու
առանձնահատկությունները
4. գեղարվեստական գրականությունից թարգմաություններ կատարելու
հմտություններ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Լ. Մովսիսյան, Ադրբեջաներենիդասագիրք, խմբ.բան.գիտ. թ, դոց. ՌուբենՄելքոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ , 2012, էջ 240:
Грамматика Азербайджанского языка, под ред. М. Ш. Ширалиева, Э. В. Севортяна, Баку,
1971.
Худазаров Т.М., Самоучитель азербайджанского языка, Баку, 2006.
Ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ

1101/Մ15

Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հյուսիսային
Կովկասում XVI-XX դարի սկիզբ

շաբաթական 8 ժամ

դաս.-30, գործ.-30
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12 ECTS կրեդիտ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝






Ներկայացնել

Հյուսիսային

Կովկասի

ժողովուրդների,

պետական

կազմավորումների հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, դրանց զարգացման
հիմնախնդիրները և առանձնահատկությունները,
Քննարկման առարկա դարձնել Հյուսիսային Կովկասի, նրա ժողովուրդների
քաղաքական և տնտեսական կապերը Ռուսաստանի և հարևան երկրների հետ,
շարադրել թեմայի առնչությամբ հրապարակված գիտական հետազոտությունները,
ծանոթացնել նորագույն մասնագիտական գրականությանը և մամուլին,
Քննական վերլուծության ենթարկել Հյուսիսային Կովկասի բազմէթնիկ
կառուցվածքը, միգրացիոն գործընթացները, ժողովրդագրական պատկերի
փոփոխությունները, ռուսական վերաբնակեցման քաղաքականությունը և
արդյունքները,



Վեր
հանել
տարածաշրջանի
աշխարհաքաղաքական
նշանակությունը
Ռուսաստանի համար, Կովկասյան պատերազմը, արտաքին ու ներքին
գործոնների ազդեցությունը Հյուսիսային Կովկասի ու նրա ժողովուրդների
պատմական զարգացման հեռանկարի վրա:



Ցույց տալ խորհրդային և հետխորհրդային տարիներին Հյուսիսային Կովկասում
տեղ

գտած

փոփոխությունները,

տնտեսական

և

քաղաքական

նոր

իրականությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ձեռք բերել Հյուսիսային Կովկասի ժողովուրդների ու իշխանությունների
Ռուսաստանի հետ պատմական կապերի հաստատման, շփումների,
վերաբնակեցման գործընթացների ու
տարբեր ժամանակագրական
շրջափուլերի առանձնահատկությունների վերաբերյալ,

2.

Հյուսիսային Կովկասը բնակեցնող տարբեր ժողովուրդների, նրանց
պատմության շրջափուլերի և քաղաքական կողմնորոշումների ձևավորման
ընթացքի վերաբերյալ,

3.

Պարզաբանել և բնութագրել Ռուսաստանի ու առանձին պետությունների
ունեցած աշխարհաքաղաքական ծրագրերը հյուսիսկովկասյան ուղղությամբ,

4. Տարբերակել

Հյուսիսային
օրինաչափությունները:

Կովկասի

պատմության

զարգացման

բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծել Հյուսիսային Կովկասի և Ռուսաստանի պատմության
սկզբնաղբյուրներն ու գրականությունը,
2. Բնութագրել ու արժևորել արխիվային, մամուլի և տեղեկատվական այլ
աղբյուրները,
3. Կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու
հմտությունները,
4. Զուգահեռներ անցկացնել աշխարհաքաղաքական կարևորություն ներկայացնող
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այլ տարածաշրջանների միջև:
գ/ ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ ինչպես ՀՀ-ում,
այնպես էլ արտերկրում,
2. Կիրառել սկզբնաղբյուրների վերլուծության և գրականությունը քննական
արժևորման ենթարկելու եղանակները,
3. Զարգացնել փաստերը համակարգելու և եզրահանգումներ կատարելու
հմտությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել կովկասագիտության

հիմնախնդիրները, Կովկասի էթնիկական

պատմությունը ու պատմամշակութային ժառանգությունը:
Ա3. բացահայտել

կովկասյան տարբեր երկրների համար ընդհանուր պատմական

գործընթացները, երևույթները, նյութական քաղաքական գործընթացները, էթնիկական և
մշակութային համակարգերը։
Բ2. Նյութեր հավաքելիս և ուսումնասիրություններ իրականացնելիս համատեղել
ավանդական և ժամանակակից մեթոդները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում,
3. Հյուսիսկովկասյան տարածաշրջանի և Ռուսաստանի պատմությանը վերաբերող
փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում,
4. Մագիստրանտների կողմից ռեֆերատների պատրաստում, ներկայացում և
քննարկում:
5. Լրատվամիջոցների դիտարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռուս-հյուսիսկովկասյան կապերի հաստատումը. Տմուտարականի իշխանությունը և
Աստրախանի խանության նվաճումը,
2. Հյուսիսային Կովկասի էթնոքաղաքական քարտեզը 16-17 դդ., առանձին քաղաքական
միավորների կողմից հարաբերությունների հաստատումը և կամավոր միացումը
Ռուսաստանին,
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4. Հյուսիսային Կովկասը Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ուղեծրում. Կասպիական
արշավանքը և արդյունքները,
5 Հյուսիսային Կովկասի ռուսական նվաճման փուլերը. Լեռնականների գաղթը և ռուս
վերաբնակիչները,
6. Հյուսիսային Կովկասի ռուսական ռազմավարչական ապարատը 19-20 դ. սկզբին.
Կովկասի փոխարքայությունը,
7. Հյուսիսային Կովկասը ռուսական հեղափոխությունների և քաղաքացիական
պատերազմի շրջանում. <<Սպիտակ և կարմիր>> իշխանությունները, Լեռնային
հանրապետությունը,
8. Հյուսիսկովկասյան ինքնավարությունները ՌԽՖՍՀ կազմում,
9. Կովկասյան ժողովուրդների աքսորը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին,
10. Հյուսիսային Կովկասը հետխորհրդային շրջանում. անջատականություն,
ծայրահեղականություն, ահաբեկչություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Белозеров В., Этническая карта Северного кавказа, М., 2005.

2. Джахиев Г.А., Дагестан в международных отношениях на Кавказе (1813-1829 гг.),
Махачкала, 1991.
3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 года, в двух томах,
ответственный редактор серии А. Л. Нарочницкий и В. Б. Пиотровский, М., 1988.
4. Кузнецов В.А., Введение в Кавказоведение (историко-этнологические очерки
народов Северного Кавказа), Владикавказ, 2004.
5. Цуциев А. А., Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004), М., 2007.
6. Эмиров Р. М., Приоритеты национальной безопасности Российской Федерации на
Северном Кавказе, М., 2011.

1101/Մ15

Վրացերեն

շաբաթական 8 ժամ

12 կրեդիտ

գործ.-60

3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից վրացերենի բառապաշարի զարգացման
հիմնական միտումները
Ծանոթացնել նորաբանությունների ստեղծման մեթոդներին,
Ներկայացնել ժամանակակից փոխառությունների աղբյուրները, լեզու մուտք գործեու
ուղիները
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա/ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Տեղյակ կլինի վրացերենի պատմությանը
2.Կկարողանա տարբերակել ժամանակակից բառապաշարի առանձին ենթաշերտերը
3.Ծանոթ կլինի մասնագիտական թարգմանություններ կատարելու մեթոդներին
բ/ գործնական մասնագիտական կարողություններ.
կկարողանա թարգմանել բարդ տեքստեր առանց բառարանի օգնության
ունակ կլինի վրացերեն բանավոր հաղորդակցության մեջ մտնել
կկարողանա լսել վրացերեն խոսք և այն վերաշարադրել հայերենով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3 կառուցելու տրամաբանված ու հստակ բանավոր և գրավոր խոսք
Գ5. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ նկարագրել իր փորձն ու
իրադարձությունները, ներկայացնել սեփական կարծիքների և նպատակների
հիմնավորումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գրավոր թարգմանություններ
բանավոր թարգմանություններ
բանավոր քննարկումներ
ինտերակտիվ խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
 ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
 մասնակցություն -3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրոնայի լրատվամիջոցներից օգտվելու և թարգմանելու հմտություններ
2. Բանավոր խոսքը կատարելագործելու մեթոդներ
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3. Հայերեն_վրացերեն թարգմանություններ կատարելու առանձնահատկությունները
4. Գեղարվեստական գրականությունից թարգմաություններ կատարելու
հմտություններ
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ლ. კვაჭაძე, თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი, თბილისი, 1966. (Լ.Կվաճաձե,
Ժամանակակից վրաց լեզվի շարահյուսություն, Թբիլիսի 1966):
2. ნ. შარაშენიძე, სიტუაციები და გრამატიკა კომუნიკაციისთვის, თბილისი, 2010. (Ն.
Շարաշենիձե, Իրավիճակներ եւ քերականություն հաղորդակցության համար, Թբիլիսի,
2010):
3. Հ. Բայրամյան, Վրաց լեզու, Երևան, 2010:
4. Վրացական էլեկտրոնային լրատամիջոցներ
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5. «ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Հնագիտություն և ազգաբանություն»,
022202.01.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Պատմության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննու-թյունը:
Հիմք՝ Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2016 /2017
ուստարվա ընդունելության կանոնակարգը:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է պատրաստել այնպիսի մասնագետներ, որոնք
Ունեն հիմնարար գիտելիքներ հնագիտության և ազգաբանության աղբյուրագիտական,
տեսական և մեթոդաբանական հիմքերի, հետազոտության ժամանակակից մեթոդների ու
գործիքների վերաբերյալ ինչպես նաև տեսական-մեթոդաբանական բարձր
պատրաստվածություն,
մրցունակ են միջազգային գիտակրթական շուկաներում, ունակ են կատարելու
գիտահետազոտական և գիտա-պրակտիկ աշխատանքներ,
կողմնորոշված են հանրային, հասարակական ակտիվ գործունեությանը:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և
պատմության հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից
գիտակարգերի հետազոտությունների ուղղություններին:
Ա2. Մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերն ու
փոխհարաբերությունները վերլուծել հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից
մոտեցումների ու տեսակետների համատեքստում:
Ա3. Մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական իմացության հիմքի վրա
վերլուծել հայոց մշակույթը որպես ամբողջական, ուրույն համակարգ` փոփոխություններն
ու փոխակերպումները դիտարկելով նաև տարածաշրջանային մշակույթների ու
զարգացումների համատեքստում:
Ա4. Ստացած գիտելիքները կիրառել ոչ միայն հայոց մշակութային ժառանգության
հնագիտական և ազգաբանական վերլուծությունների դաշտում, այլ ներկայացնել ու
վերլուծել տարածաշրջանային մշակութային համալիրները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտության և ազգաբանության/մարդաբանության
տեսական ու մեթոդաբանական խնդիրները, ներգրավելով նաև հայկական նյութը:
Բ 2. Ավելի լայն քաղաքակրթական համատեքստում վերլուծել հայոց մշակութային
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ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական բաղադրիչները:
Բ 3. Հնագիտորեն և ազգաբանորեն վերլուծել և ներկայացնել մշակույթների
տարածաշրջանային համալիրներն ու ենթահամալիրները:
Բ 4. Կազմել և իրագործել հնագիտական և ազգաբանական բնույթի հետազոտական ու
կիրառական ծրագրեր, վերահսկել դրանց կատարման ընթացքը, ապահովել արդյունքների
հանրայնացումը:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ,
ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ):
2. Անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային հետազոտություններ, պեղումներ,
դիտարկումներ` ժամանակակից հետազոտական գործիքների կիրառմամբ, նկարագրել
նյութական և ոչ նյութական մշակույթի հիմնական համալիրներ:
3. Նախագծել և իրականացնել հնագիտական և ազգաբանական հետազոտություններ,
ձևակերպել հետազոտության համար անհրաժեշտ հիմնական հարցադրումները, ընտրել
մեթոդներն ու մեթոդաբանությունը և գործիքները:
4. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, հանրայնացնել դրանք, ընկալել
նորութային գիտելիքներն ու արժեքները:
5. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, հաղորդումներ, հոդվածներ, գիտական
միջավայրում ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, մասնակցել գիտական
բանավեճերի ու քննարկումների, հետազոտությունների արդյունքները հանրայնացնել
զանգվածային լրատվության միջոցներով:
6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ
քննություններ: Ընթացիկ քննություններից մեկը և եզրափակիչը բանավոր են: Իսկ ընթացիկ
քննություններից մեկի դեպքում նախատեսվում է գրավոր աշխատանքի ներկայացում:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
« Հնագիտություն և ազգաբանություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի
անցնել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում,
ակադեմիական, հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում,
թանգարաններում և տուրիստական կազմակերպություններում, տեղական և միջազգային
կազմակերպություններում, վերլուծական կենտրոններում` զբաղեցնելով հետևյալ
պաշտոնները.
Գիտահետազոտական հիմնարկներ, թանգարաններ
լաբորանտ, ավագ լաբորանտ
կրտսեր գիտաշխատող,
ֆոնդապահ,
հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
ուսուցիչ,
դասախոս,
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ասիստենտ,
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
քաղաքացիական ծառայողի տարբեր դասային ատիճաններ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Հնագիտության և
ազգագրության ամբիոնի, այլ հայագիտական ամբիոնների, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտի, ՀՀ ԳԱԱ հայագիտական ու մշակութային հետազոտությունների
հետ առնչվող ինստիտուտների ասպիրանտուրաներում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Կրթական ծրագրով սահմանված վերջնարդյունքների ձեռքբերումը դյուրացնելու նպատակով
ուսանողներին
կտրամադրվեն տպագիր և էլեկտրոնային նյութեր,
ֆակուլտետի համապատասխան տեխնիկայով հագեցած լսարաններում կցուցադրվեն
տեսաձայնային նյութեր ու ֆիլմեր:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
«Հնագիտություն և ազգաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մրցակցային, առաջատար
դիրքը հաշվի առնելով՝ ՀՀ կամ օտարերկրյա այլ բուհերի ծրագրային ու առարկայական
հենանիշեր չեն օգտագործվել: «Հնագիտություն և ազգաբանություն» մագիստրոսական
ծրագիրը մշակելիս որպես գլխավոր կողմնորոշիչ ու չափանիշ է ընդունվել մի
կողմից`Հայկական լեռնաշխարհի և հայոց հարուստ մշակութային ժառանգության
հնագիտական և ազգաբանական տեսանկյունից ուսումնասիրության և հանրայնացման և մյուս
կողմից` հնագիտության և ազգաբանության արդի ձեռքբերումները, հիմնական տեսական և
մեթոդաբանական մոտեցումները կրթական համակարգում ներդնելու ու կիրառելու խնդրի
իրագործումը: Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ
որակավորումների ազգային շրջանակի 7-րդ աստիճանի համար ներկայացված
բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական
ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ»-ը, «Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի
նկարագրիչների լրացման ուղեցույց»-ը և այլ նյութեր:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական կարողություններ
Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, նպատակների և խնդիրների հստակ գիտակցման
ու պարզաբանման կարողություն
Ուսանողների ակտիվության խրախուսման և մոտիվացնելու կարողություն
Ընդհանուր նպատակ սահմանելու և դրա իրականացման ուղղությամբ ջանքերը համատեղելու
հմտություն
Հետազոտական
Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու կարողություն
Ոսանողներին վերլուծական հմտությունները զարգացնելու, փաստերն ու իրողությունները
ընդհանրացնելու, երևույթները համակողմանիորեն գնահատելու, տեսական
եզրակացություններ կատարելու կարողությունների ներդրման ձգտման առկայություն
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Ինտերդիսցիպլինար և համալիր հետազոտությունների մեթոդաբանության իմացություն և
իրականացման հմտություն
Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման ուսումնասիրության մեթոդների ճիշտ
ընտրության և կիրառման հմտություն
Մագիստրանտներին, հնագիտության և ազգագրության հետազոտությունների նոր
մոտեցումներին ու մարտահրավերներին համապատասխան, հետազոտական աշխատանքի
մղելու փորձառություն (կարելի է նաև մասնագիտական պահանջների մեջ ներառել)
Այլ երկրների գիտնականների հետ ընդհանուր հետազոտական նախագծեր մշակելու և
իրականացնելու ներուժի առկայություն
Հաղորդակցման
Մագիստրանտներին որպես գործընկեր դիտարկելու և ազատ ստեղծագործական մթնոլորտ
ստեղծելու հմտություն
ՏՀՏ կիրառություն
բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, Power-Point)
հմտություններ,
Մասնագիտական կարողություններ
Հնագիտության և ազգագրության հիմնախնդիրների, տարածաշրջանային գործընթացների,
Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն քաղաքական, տնտեսական, էթնոմշակութային
պատմության, նյութական և հոգևոր մշակութային ժառանգության ուսումնասիրության
ժամանակակից եղանակների իմացություն
տարածաշրջանում հայկական ներկայության փաստերի ու իրողությունների իմացության,
տարածաշրջանում հայկական էթնիկ տարրի ու հայկական մշակույթի բերած ավանդի
բացահայտման կարողություն
վրացերեն, ադրբեջաներեն, արևելյան(պարսկերեն, թուրքերեն, արաբերեն) լեզուներից որևէ
մեկի իմացություն
Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում
Մանկավարժական փորձ
խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը
վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների
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«ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության,
մեթոդաբանության և պատմության հիմնահարցերին, հնագիտական և
ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու
բազմամակարդակ կապերի ու փոխհարաբերությունների`
հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
Ա2
Հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական
իմացության հիմքի վրա վերլուծել հայոց մշակույթը որպես
ամբողջական, ուրույն համակարգ` փոփոխություններն ու
փոխակերպումները մի կողմից դիտարկելով տարածության և
ժամանակի մեջ և մյուս կողմից` դրանք համեմատելով
տարածաշրջանային մշակույթների ու զարգացումների հետ:
Ա3
Ստացած գիտելիքները, համադրելով տեսական ու մեթոդաբանական
իմացության ու փորձառության հետ, կիրառել ոչ միայն հայոց
մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական
վերլուծությունների դաշտում, այլ նույն մոտեցումներով ներկայացնել ու
վերլուծել տարածաշրջանային առանձին մշակութային համալիրներն ու
ենթահամալիրները և մշակույթն ընդհանրապես:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական
մենագրություններ և հոդվածներ):
Գ2
Անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային
հետազոտություններ, պեղումներ` ժամանակակից հետազոտական
գործիքների կիրառմամբ, նկարագրել նյութական և ոչ նյութական
մշակույթի հիմնական համալիրներ:
Գ3

Նախագծել և իրականացնել հնագիտական և ազգաբանական
հետազոտություններ, ձևակերպել հետազոտության համար անհրաժեշտ
հիմնական հարցադրումները, ընտրել մեթոդներն ու գործիքները:
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Բ1

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և
ազգաբանական գիտությունների տեսական ու մեթոդաբանական
խնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու վերլուծություն հայկական
նյութի ներգրավմամբ:

Բ2

Հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական
բաղադրիչները վերլուծել ավելի լայն քաղաքակրթական
համատեքստում:

Բ3

Հնագիտորեն և ազգաբանորեն ներկայացնել ու վերլուծել
մշակույթների տարածաշրջանային համալիրներն ու
ենթահամալիրները:
Կազմել և իրագործել հնագիտական և ազգաբանական բնույթի
հետազոտական ու կիրառական ծրագրեր, վերահսկել դրանց
կատարման ընթացքը, ապահովել արդյունքների հանրայնացումը:

Բ4

Գ4

Գ5

Գ6

Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
հանրայնացնել դրանք, ընկալել ու նորութային գիտելիքներն ու
արժեքները:
Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, հաղորդումներ, հոդվածներ,
գիտական միջավայրում ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, մասնակցել գիտական բանավեճերի ու քննարկումների,
հետազոտությունների արդյունքները հանրայնացնել զանգվածային
լրատվության միջոցներով:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1 /6/
Օտար լեզու-2 /3/
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում /3/
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ ()
Մասնագիտական արդի հիմնախնդիրները ()
Ազգագրական մտքի պատմություն (6)
Հայկական լեռնաշխարհը մ. թ. ա. 24-9-րդ դդ. (6)
Քարի դարը Հայաստանում ()
Հայաստանի երկաթի դարի և Ուրարտուի հնագիտություն()
Սոցիալ-մշակութային մարդաբանություն ()
Ասիայի ժողովուրդների ազգագրություն ()
Էթնիկության և ազգայինության ժամանակակից
հայեցակարգերը (6)
Միջին և ուշ բրոնզի և Հին Արևելքի հնագիտություն (6)
Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն ()
Հայաստանը Էնեոլիթի և վաղ բրոնզի դարերում ()
Հայ ազգագրության պատմություն ()
Անտիկ Հայաստանի հնագիտություն ()
Հնագիտական հետազոտությունների նորագույն մեթոդներ
()
Քաղաքագոյացման հնա-մշակութային
համատեքստը ()

Մոդուլի
թվանիշը
1602/Մ01
1602/Մ02
2301/Մ03
1104/Մ04
1104/Մ05
1104Մ/06
1104/Մ07
1104/Մ08
1104/Մ09
1104/Մ10
1104/Մ11
1104/Մ12

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա Ա Ա Ա6
Բ Բ Բ
1 2 3 4 5
1 2 3
+
+
+

Բ
4

+
+

+
+ +
+
+
+
+

1104/Մ13
1104/Մ14
1104/Մ15
1104/Մ16
1104/Մ17
1104/Մ18

+
+
+
+
+

1104/Մ19

+

Բ
6

Բ
7

Բ
8

Գ
1
+

Գ
2

Գ
3

Գ
4

Գ
5
+

+
+

+

Բ
5

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
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+

+

Գ
6

Հայոց գյուղական և քաղաքային մշակույթի հիմնական
համալիրները (6)
Հայոց կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար
մշակույթները (6)
Միջնադարյան Հայաստանի Հնագիտություն (6)
Գիտական սեմինար (12)

1104/Մ20

+

+

1104/Մ21

+

+

1104/Մ22

+
+ +
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Ծրագրի դասընթաց

1602/Մ01

Օտար լեզու-1

6 ECTS կրեդիտ

4 ժամ/ շաբ.

գործն. -4

1-ին կիսամյակ

Քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունների
վերաբերյալ գիտելիքները,
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակդրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և
թարգմանություն,
ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել,
հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների
շուրջ,
գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝
տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, հարցազրույցների
ձայնագրություններ և տեսագրություններ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային) տեղեկատվություն
քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է համապատասխանեն
Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 (տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին)
Գ1 (Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ):
Գ5 (պատրաստել գիտական զեկուցումներ, հաղորդումներ, հոդվածներ, գիտական միջավայրում ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, մասնակցել գիտական բանավեճերի ու քննարկումների,
հետազոտությունների արդյունքները հանրայնացնել զանգվածային լրատվության միջոցներով):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով
գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների և
ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց
բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1.

John M.Swales,Christine Բ. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine Բ.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3.Սփյուռքագիտություն/հայագիտություն/մագ.1 կուրս
4. Literature of the Armenian Diaspora,World Literature Today,Vol. 60 No.2,Literatures of the Middle East:A
Fertile Crescent (Spring, 1986), pp. 224-228 PuԲlished Բy: Բoard of Regents of the University of Oklahoma
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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,
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (Բ2-C1),
նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների Բ2-C1
մակարդակին համապատասխան
արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 ( ստացած գիտելիքները, համադրելով տեսական ու մեթոդաբանական իմացության
ու փորձառության հետ, կիրառել ոչ միայն հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և
ազգաբանական վերլուծությունների դաշտում, այլ նույն մոտեցումներով ներկայացնել ու վերլուծել
տարածաշրջանային առանձին): մշակութային համալիրներն ու ենթահամալիրները և մշակույթն
ընդհանրապես:
Բ1 (ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական գիտությունների տեսական ու
մեթոդաբանական խնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու վերլուծություն հայկական նյութի
ներգրավմամբ):
Գ4 (ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, հանրայնացնել դրանք, ընկալել ու նորութային
գիտելիքներն ու արժեքները):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական սկզբունքները,
լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
DeբBora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent PuԲlishing Platform 2014
ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
Pauline Cullen “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan PuԲlishing 2016
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEԲ - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ
սովորեցնել աշխատել WEԲ - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տիրապետել հենքի դերը իր մասնագիտությունում
ծանոթանալ ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքներին
տեղեկանալ տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզու
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1 (oգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ):
Բ4 (կազմել և իրագործել հնագիտական և ազգաբանական բնույթի հետազոտական ու կիրառական ծրագրեր,
վերահսկել դրանց կատարման ընթացքը, ապահովել արդյունքների հանրայնացումը):
Գ2 (անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային հետազոտություններ, պեղումներ` ժամանակակից
հետազոտական գործիքների կիրառմամբ, նկարագրել նյութական և ոչ նյութական մշակույթի հիմնական
համալիրներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ ստուգում. ստուգումն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը
հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:
2-րդ ընթացիկ ստուգում. ստուգումն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը
հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

պարունակում է 3
պարունակում է 3

Joan LamԲert, Joyce Cox , Microsoft Access 2013 Step Բy Step. // Online Training Solutions, Inc., 2015, 429 p.
ElizaԲeth Castro, Բruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. // Peachpit Press, 2013, 576 p.
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Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

Շաբաթական 2 ժամ

դաս.- 2

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
տալ կայուն գիտելիքներ հնագիտության տեսական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
կողմնորոշել խնդրի վերաբերյալ հայտնի հիմնական տեսական գրականության և տեսական կառուցումների
մեջ,
համակարգել խնդրի հիմնական բնագավառները,
լուսաբանել խնդրի յուրացումից ակնկալվող կոնկրետ գիտական արդյուրքների հնարավոր շարքը,
ներկայացնել տեսական խնդիրների տեսանելի շարքը որոշակի պատմա-մշակութային դարաշրջանների
առնչությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
յուրացնել թեմայի վերաբերյալ հիմնական տեսական ձեռքբերումները,
ծանոթանալ հիմնահարցին առնչվող հնագիտական, հարակից պատմական դիսցիպլինների և բնագիտական
տվյալների ողջ փաթեթին,
ծանոթանալ բոլոր հիմնական հնագիտական դպրոցներին և տեսական հնագիտության զարգացման
հիմնական փուլերին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կողմնորոշվել հնագիտություն, պատմություն, մշակույթ ասպարեզների փոխադարձ առնչությունների մեջ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1(տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:),
Բ1 (Ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական գիտությունների տեսական ու
մեթոդաբանական խնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու վերլուծություն հայկական նյութի
ներգրավմամբ:)
Գ2 (Անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային հետազոտություններ, պեղումներ` ժամանակակից
հետազոտական գործիքների կիրառմամբ, նկարագրել նյութական և ոչ նյութական մշակույթի հիմնական
համալիրներ:)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. այցելություն հնավայրեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հնագիտության խնդիրները և կապը այլ գիտական դիսցիպլինների հետ: 2. Սպեկուլյատիվ և անալիտիկ
հնագիտություն: 3. Հնագիտության հիմնական խնդիրները: 4. Հին հասարակությունների խնդիրը հնագիտության մեջ: 5. Բնակավայրերի հորինվածքը: 6. Միջավայրի հնագիտության խնդիրները: 7. Փոխանակության,
առևտրի և դրամական շրջանառության խնդիրները հնագիտության մեջ: 8. Էթնոհնագիտության խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Mapmûíîâ A. È. Øep ß. A. Memoäû apxeoëoru÷ecêoro uccëeäoâàíèÿ. M.,
Բûñøàÿ øêîëà. 2002
Ãàðäåí Æ.-Ê. Òåîðåòè÷åñêàÿ àðõåîëîãèÿ. Ì., 1983
Êàìåíåöêèé È. Ñ. Àðõåîëîãèÿ. Ì., 1999
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Colin Renfrew, Paul Բahn. Archaeology: Theories, methods and Practice. London, 2001
Paul G. Բahn. Archaeology. The Definitive Guide, New York, 2003
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Ազգագրական մտքի պատմություն

Շաբաթական 4 ժամ
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

6 ECTS կրեդիտ

դաս. – 4
2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
տալ կայուն գիտելիքներ ազգագրական գիտության նախապատմության, ձևավորման և ազգագրական մտքի
պատմության մասին: Ներկայացնել ազգագրական մտքի պատմությունը ազգագրական գիտության
ձևավորման շրջանից մինչև մերօրյա ուղղությունները:
վեր հանել ազգագրական մտքի զարգացման բազմատիպի, երբեմն նույնիսկ դրամատիկ, պատմական և
գաղափարախոսական առանձնահատկությունները:
դասընթացի կարևորագույն նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ ազգագրական
մտքի պատմության հաճախ իրարամերժ խնդիրների վերաբերյալ: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի
ազգագրական տարբեր մոտեցումների փոխառնչյությունների, հնի ու նորի անսպասելի համադրումների
հարցերի վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ծանոթանալ ազգագրական մտքի պատմության հիմնական խնդիրներին և ձեռքբերումներին:
տեղեկանալ ազգագրական մտքի տարբեր մոտեցումների ձևավորման և երբեմն դրամատիկ պատմության
մասին, ինչպես նաև ազգագրագետների սխալների և ազգագրական գիտության հեռանկարների մասին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. պատկերացնել ազգագրական մտքի պատմության խրթին խնդիրների մասին, դաշտային
հետազոտություններ կատարելու խնդրահարույց մարտահրավերների և էթիկական խնդիրների մասին:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ծանոթանալ ազգագրական մտքի պատմության հիմնական խնդիրների հետ:
5. կարողանալ ինքնուրույն կողմնորոշվել ազգագրական մտքի պատմության իրարամերժ մոտեցումներում,
այսօրվա գիտության տեսակետից դիտարկել ազգագրական մտքի պատմության դիսկուրսիվ դաշտը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ4 (Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, հանրայնացնել դրանք, ընկալել ու նորութային
գիտելիքներն ու արժեքները:)
Բ2 (Հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական բաղադրիչները վերլուծել ավելի լայն
քաղաքակրթական համատեքստում:)
Բ1(Ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական գիտությունների տեսական ու
մեթոդաբանական խնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու վերլուծություն հայկական նյութի
ներգրավմամբ:)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Ինտերակտիվ դասախոսություններ,
Դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
Հիմնական գրականության էլ., աուդիո- և տեսատարբերակների հանձնում ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն, գիտելիքի և քննական կարողությունների բանավոր ստուգում, 5 միավոր
առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն. դասընթացի որևէ թեմայի վերաբերյալ ռեֆերատի ներկայացում (գրավոր
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ակադեմիական շարադրանք 15-18 հազար նիշի սահմաններում և բանավոր ներկայացում)՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 10 միավոր առավելագույն արժեքով, հարցատոմս բաղկացած երկու հարցից,
յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով: Հարցերը տրվում են նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ազգագրական մտքի զարգացման գործընթացը՝ ազգագրական գիտության առաջին քայլերից մինչև
այսօրվա վիճակը:
2. Մարդ (անհատ) – հասարակություն – մշակույթ հարաբերակցության ընկալումը ազգաբանական
տարբեր դպրոցների կողմից, ինչպես նաև օտար և սեփական մշակույթի տեղն ու դերը
ուսումնասիրվող ժողովուրդների և դրանց ուսումնասիրող գիտնականների աշխարհայացքում:
3. Ազգագրական մտքի ձևավորումն ու ձևափոխումը բնագիտական և հասարակագիտական
պատմության համատեքստում:
4. Ազգագրության առջև այսօր կանգնած նոր խնդիրները և հասարակական գիտությունների
համակարգում ազգագրության նոր ընկալումները:
5. Ազգագրագետի սխալները` տեսական, դաշտային մեթոդաբանական, բարոյագիտական:
6. Նոր մոտեցումներ, որոնք, մի կողմից, կիրառում են այլ գիտությունների (սոցիոլոգիայի,
թերմոդինամիկայի, նշանագիտության, լեզվաբանության, միկրոպատմագրության ևն)
մեթոդաբանությունը, մյուս կողմից` լայնացնում են ազգագրության սահմանները և
միջդիսցիպլինար նոր տիպի հետազոտական դաշտ ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Абрамян Л.А. Первобытный праздник и мифология. Ер., 1983.
Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М., 2004.
Гирц, Клиффорд. Интерпретация культур. М., 2004.
Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. М., 2004.
Рэдклифф-Браун Р. Метод в социальной антропологии. М., 2001.
Смит Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004.
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Հայկական լեռնաշխարհը մ.թ.ա 24-9-րդ դարերում

Շաբաթական 4 ժամ

դաս.-4

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

եզրափակիչ քննություն

6. ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
կայուն գիտելիքներ ձևավորել Հայկական լեռնաշխարհի մ.թ.ա. 24-9-րդ դդ. հնագիտական մշակույթի,
ժամանակագրական փուլերի, թվագրման և տիպաբանության խնդիրների վերաբերյալ,
հնագիտական տվյալների հիման վրա բացահայտել հնագիտական մշակույթների ծագման, զարգացման և
ձևափոխման դրսևորումները,
ճանաչել պաշտամունքի, հնաճարտարապետության ձևավորման, սկզբնավորման միտումները, հասկանալ
այդ հասարակությունների սոցիալ-մշակութային բնույթը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ունենալ ամբողջական գիտելիքներ՝ նշված դարաշրջանի հնագիտական մշակույթների բնութագրի, ծագման
զարգացման խնդիրների վերաբերյալ,
2. ծանոթանալ Հայկական լեռնաշխարհի հասարակությունների տիպաբանական, ժամանակագրական
հատկանիշներին և առանձնահատկություններին,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ձեռք բերել որոշակի հմտություններ ճանաչելու հնագիտական մշակույթներ սոցիալ-մշակութային
ձևափոխումների դինամիկան ըստ հնագիտական աղբյուրների,
հասկանալ սոցիալական լանդշաֆտի կազմավորման մեխանիկան,
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իմանալ հնագիտական նյութի մասին մեկնաբանությունների կարողություն:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կբացատրի հասարակությունների սօցիալ-մշակութային ինտեգրացման խնդիրները,
կհասկանա Առաջավոր Ասիայի և հայկական լեռնաշխարհի հնամշակութային համապատկերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 (տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:)
2. Գ2 (Անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային հետազոտություններ, պեղումներ`
ժամանակակից հետազոտական գործիքների կիրառմամբ, նկարագրել նյութական և ոչ նյութական մշակույթի
հիմնական համալիրներ:),
3. Գ3 (Նախագծել և իրականացնել հնագիտական և ազգաբանական հետազոտություններ, ձևակերպել
հետազոտության համար անհրաժեշտ հիմնական հարցադրումները, ընտրել մեթոդներն ու գործիքները:)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք, լաբորատոր մշակումներ,
3. այցելություն հնավայրեր, մասնակցությունը պեղումների:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 5 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն..
Առավելագույն գնահատականը 5 միավոր: Ուսանողը պետք է ներկայացնի գրավոր ռեֆերատ հանձնարարված
թեմայով: Գնահատման չափանիշ են հանդիսանում գրավոր տեքստում հանձնարարված գրականության
օգտագործումը, ինքնուրույն մոտեցումը թեմային, թեմայի բացահայտումը և բանավոր ներկայացումը:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական լեռնաշխարհի հնագիտական մշակույթների փուլաբաժանման սանդղակն ըստ նորահայտ
տվյալների: 2. Լճաշեն-մեծամորյան մշակույթը նշանավորող համալիրների ժամանակագրության հարցերի
շուրջ: 3. միջին բրոնզի հնագիտական մշակույթների փուլաբաժանման խնդիրները: 4. Հայկական
լեռնաշխարհի հնամշակութային համակարգի ձևափոխության հիմնական փուլերը: 5. մ.թ.ա. 35/34-30/29 դդ
մշակութային միջավայրի ձևավորման դարաշրջան: 6. Մ.թ.ա. 30/29-26/25 դդ մշակութային համասեռ
միջավայրի սեգմենտացման դարաշրջան: 7. Մ.թ.ա. 26/25- 23/22 դդ՝ մշակութային նոր համակարգերի
տարածման դարաշրջան: Մ.թ.ա 23/22-18/17 դդ մշակութային նոր համակարգի ինտեգրման երրորոդ փուլ: 8.
Մ.թ.ա. 18/17 դդ սահմանագիծ – 16 դ. երրորոդ քառորդ՝ մշակութային նոր համակարգերի տարածման և
տրոհման փուլեր: 9. Մ.թ.ա. 16 դ. վերջին քառորդ – 9/8 դդ սահմանագիծ՝ մշակութային համասեռ միջավայրի
ձևավորման դարաշրջան: 10. Սոցիալ-մշակութային միջավայրի տրանսֆորմացման և հաջորդափոխության
հնագիտական դրսևորումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Валлерстайн И., Миросистемный анализ: введение, Москва, Территория будущего, 2006, 248 с;
Algaze G. The Uruk world system: The dynamics of expansion of early Mesopotamian civilization. – University of
Chicago Press, 2005.
Cauvin J. The Բirth of the Gods and the Origins of Agriculture. CamԲridge: CamԲridge University Press, 2000.
Kozlowski S.K., Aurenche O., Territories, Բoundaries and Cultures in the Neolithic Near east, ԲAR International Series
1362, Oxford, 2005, 275 p.
HandԲook of landscape archaeology. Eds. Բruno D., and Thomas J,, Routledge, 2016. 719 p.
World System History: Social Science of Long Term Change, RoԲert Denemark et al, Eds. London/New York:
Routledge, 2000. 345 p.
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1104/Մ08
Քարի դարը Հայաստանում
3 ECTS կրեդիտ
2 ժամ շաբաթական
դաս.- 2
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի քարի դարի մշակույթների մասին,
լուսաբանել քարի դարի մշակույթների ուսումնասիրության պատմությունը,
վեր հանել այդ մշակույթի ծագումնաբանությանը և զարգացմանը, փուլաբաժանմանը և ժամանակագրությանը
վերաբերող հարցերը,
պատկերացում տալ քարի դարի մշակույթների զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունների և
արտահայտչամիջոցների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում,
բնորոշել Հայաստանի քարի դարի մշակույթները,
ճանաչել քարի դարի ճարտարապետության ընդհանուր օրինաչափությունները :
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բնորոշել, դասդասել և ժամանակագրել քարի դարի զանգվածային նյութը,
դաշտային պայմաններում կատարել քարի դարի հուշարձանների հետազոտություններ,
տիպաբանել պեղածո նյութը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
բնորոշել վաղ արտադրող հասարակությունների ընդհանուր գծերը,
դիտարկել Հայկական լեռնաշխարհի քարի դարի մշակույթները ընդհանուր մերձավորարևելյան
զարգացումների համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1(տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:)
Ա2 (հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական իմացության հիմքի վրա վերլուծել
հայոց մշակույթը որպես ամբողջական, ուրույն համակարգ` փոփոխություններն ու փոխակերպումները մի
կողմից դիտարկելով տարածության և ժամանակի մեջ և մյուս կողմից` դրանք համեմատելով
տարածաշրջանային մշակույթների ու զարգացումների հետ:)
Ա3(Ստացած գիտելիքները, համադրելով տեսական ու մեթոդաբանական իմացության ու փորձառության հետ,
կիրառել ոչ միայն հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական վերլուծությունների
դաշտում, այլ նույն մոտեցումներով ներկայացնել ու վերլուծել տարածաշրջանային առանձին մշակութային
համալիրներն ու ենթահամալիրները և մշակույթն ընդհանրապես:)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ցուցադրական նյութի դիտում,
3. աշխատանք պեղածո նյութերի հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն..
Քննությունը գրավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ստորին պալեոլիթը Հայաստանում: 2. Միջին և վերին պալեոլիթը Հայաստանում, ժամանակակից մարդու
հանդես գալը: 3. Հոլոցենի սկիզբը, ՀՀ մեզոլիթին վերագրվող հնավայրերը: 4. Նեոլիթյան հեղափոխությունը,
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վաղ երկրագործական հասարակության ձևավորման նախադրյալները և պատմա-մշակութային գործոնները: 5.
ՀՀ նեոլիթին վերագրվող բնակավայրերը և դրանց ուսումնասիրության արդյունքները: 6. Նյութական մշակույթը:
1. Հիմնական գրականության ցանկ.
Խնկիկյան Օ.Ա. 2009, Հայաստանի հնագիտություն, Երևան:
Сардарян С. 1954, Палеолит в Армении, Ереван.
Բadalyan, R., LomԲard, P., Avetisyan, P. and Chataigner, C. 2004, The Neolithic and Chalcolithic phases in the Ararat
Plain (Armenia): The view from Aratashen. In: Sagona, A. (ed.), A view from the Highlands. Archaeological studies in
honor of Charles Բurney. Ancient Near Eastern Studies, Supplement 12, p. 399–420.
Gasparyan, Բ. 2007, Dans les montagnes d’Arménie, 500 000 ans d’histoire avant notre ére. Fichet de Clairfontaine, F.
(ed.). Rouen: Musée archéologique de Saint-Raphael; Musée départemental des
Gasparian, Բ. 2010, Landscape organization and resource management in the Lower Palaeolithic of Armenia, TÜԲA-AR
13, p.159–183.
Gasparyan Բ., Arimura M. (ed.) 2014, Stone Age of Armenia: A Guide-Բook to the Stone Age Archaeology in the
RepuԲlic of Armenia, Kanazawa.

1104/Մ09
Շաբաթական 2 ժամ

Հայաստանի երկաթի դարի և Ուրարտուի
հնագիտություն
դաս. - 2

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3 ECTS կրեդիտ

2 ընթացիկ քննություն

Դասընթացի նպատակն է՝
դասընթացի կարևորագույն նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ երկաթի և
ուրարտական դարաշրջանների ժամանակագրման և փուլաբաժանման խնդիրների վերաբերյալ:
ներկայացնել Հայաստանի մ.թ.ա. XI-VI դդ. հիմնական նյութական մշակույթը, ինչպես նաև ծանոթացնել
առավել հայտնի բնակավայրերի քաղաքաշինական արվեստի և ճարտարապետությանը, տնտեսությանը,
թաղման ծեսին:
վեր հանել բիայնական մշակույթի առանձնահատկությունները: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի
ուրարտական նյութի քննությանը նախորդող և հետագա մշակույթների համատեքստում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ծանոթանալ երկաթի և Ուրարտուի դարաշրջանների հնագիտության ուսումնասիրության պատմությանը,
տեղեկանալ Հայաստանի երկաթի դարի և Ուրարտուի ժամանակաշրջանի քաղաքական և սոցիալտնտեսական պատմությանը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. պատկերացում ունենալ մ.թ.ա. XI-VI դդ նյութական մշակույթի մասին
գ. ընհանրական/ փոխանցելի գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ծանոթ կլինի քաղաքաշինական արվեստի և թաղման ծեսի հոգևոր մշակույթին,
5. կկարողանա ինքնուրույն բնորոշել երկաթի դարի և ուրարտական շրջանի մասսայական նյութը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1(տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:)
2. Գ1 (Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ):
3.Գ2 (Անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային հետազոտություններ, պեղումներ`
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ժամանակակից հետազոտական գործիքների կիրառմամբ, նկարագրել նյութական և ոչ նյութական մշակույթի
հիմնական համալիրներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. այցելություն հնավայրեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն..
Քննությունը գրավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայաստանի երկաթի դարի հիմնական հնավայրերը: 2. Հայաստանի երկաթե դարի խեցեգործությունը և
մետաղագործությունը: 3. Թաղման ծեսը երկաթեդարյան Հայաստանում: 4. Հայկական լեռնաշխարհի
ուրարտական հնավայրերը: 5. Ուրարտուի նյութական մշակույթը: 6. Ուրարտուի թաղման ծեսը և
հավատալիքները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Հ. Ավետիսյան, Պ. Ավետիսյան, Արարատյան դաշտի մշակույթը մ.թ.ա. 11-6-րդ դարերում
Հ. Ավետիսյան, Ա. Բոբոխյան, Ուրարտուի հնագիտություն /Ամրոց բնակավայրեր և դամբարանային
համալիրներ, Երևան, 2010
T. Smith, R. S. Բadaylyan, P. S. Avetisyan, The Archаeology and Geography of Ancient Transcaucasian Societies, vоl 1,
Chicago 2009
Հ. Ավետիսյան, Ա. Գնունի, Ա. Բոբոխյան, Գ. Սարգսյան, Բրոնզ-երկաթեդարյան Սյունիքի սրբազան
լանդշաֆտը, Երևան, 2015
Ա. Փիլիփոսյան, Լ. Գևորգյան Ա. Աբգարյան, Ա. Զաքյան, Մեծամոր /պատմահնագիտական ակնարկ/, Երևան
2015
Ե. Գրեկյան, Բիայնիլի-Ուրարտու, պետություն և հասարակություն /պատմահնագիտական հետազոտություն/
ատենախոսություն <<Հնագիտություն>> մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական
աստիճանի, Երևան, 2016
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Սոցիալ-մշակութային մարդաբանություն

3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ
դաս.-2
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել կայուն գիտելիքներ սոցիալ-մշակութային
մարդաբանություն առարկայի հիմնական հասկացությունների, դրա ծագման ու զարգացման, գիտության մեջ
ունեցած դերի ու տեղի մասին: Առարկայի դասավանդումը խնդիր ունի նախ համաշխարհային և քաղաքակրթական արժեքային ներկայիս զարգացումների համատեքստում հիմնավորված ձևով ներկայացնել
սոցիալական և մշակութային մարդաբանություն գիտության տարածումն ու դրա արդիականության
մեծացումն ամբողջ աշխարհում: Մասնավորապես, խնդիր է դրված հասկանալի ձևով ներկայացնել, թե ինչպես
մարդակենտրոն արժեհամակարգերի ձևավորումն աշխարհի գիտատեսական միտք ձևավորող կենտրոններում առավելապես կարևորում են մարդու կենտրոնական դերը ինչպես հասարակական, այնպես էլ
սոցիալական և մշակութաբանական տեսանկյունից: Առարկայի դասավանդման հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել մշակույթը և սոցիումը մարդակենտրոնության, այսինքն անթրոպոլոգիական
տեսանկյունից ուսումնասիրելու, վերլուծելու ու ընկալելու ունակություն: Առանցքային կարևորություն է
տրվում մեթոդաբանական նոր մոտեցման ընկալման խնդրին: Այսինքն կարողանալ ուսումնասիրել սոցիումը և
մշակույթը ոչ միայն այս կամ այն հանրույթի, այլ նաև առանձին վերցրած մեկ անհատի հետ կապերի
համակարգում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Տարբերել հետազոտական մեթոդները և դպրոցները:
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Իմանալ սոցիալ-մշակութային մարդաբանության ձևավորման և զարգացման փուլերի և այլ գիտակարգերի
հետ առնչությունները:
Հասկանալ հիմնական հասկացությունները և տեսական հիմնական մոտեցումները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Իրականացնել սոցիալ-մշակությաին երևույթների մարդաբանական նկարագրություն և վերլուծություն,
Մշակել սոցիալ-մարդաբանական խնդիրներ հետազոտելու համար անհրաժեշտ հետազոտական ծրագիր,
Մշակել հետազոտություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ հարցադրումներ,
Իրականացնել սոցիալ-մշակությաին երևույթները տեսականացնելու աշխատանքներ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները,
իրականացնել համալիր մարդաբանական վերլուծություններ և վեր հանել տարբեր համակարգերի միջև
գործող կապերը,
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները,
վերլուծել մշակութային փաստեր և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 (տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:)
Ա3 (հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական իմացության հիմքի վրա վերլուծել
հայոց մշակույթը որպես ամբողջական, ուրույն համակարգ` փոփոխություններն ու փոխակերպումները մի
կողմից դիտարկելով տարածության և ժամանակի մեջ և մյուս կողմից` դրանք համեմատելով
տարածաշրջանային մշակույթների ու զարգացումների հետ:)
Բ1 (Ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական գիտությունների տեսական ու
մեթոդաբանական խնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու վերլուծություն հայկական նյութի
ներգրավմամբ:),
Բ2 (Հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական բաղադրիչները վերլուծել ավելի լայն
քաղաքակրթական համատեքստում:)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Հոդվածների և հեղինակների աշխատությունների ընթերցանության հանձնարարում և քննարկում
3. Սեմինարներ և Powerpoint ներկայացումներ
4. Գրավոր աշխատանքների հանձնարարում և ներկայացում Powerpoint-ի միջոցով:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն..
Քննությունը գրավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակույթ և հասարակություն հասկացությունների գիտական արդի մեկնաբանությունները: 2. Մշակույթի և
հասարակությունների տիպաբանության մարդաբանական արդի մոտեցումները: 3. Մշակույթի
գործառույթների մարդաբանական տեսանկյունները: 4. Ավանդույթի ու նորույթի ուսումնասիրության
մարդաբանական առումները: 5. Արժեք հասկացությունը և արժեքների տիպաբանության արդի մոտեցումները:
6. Մշակույթ և հասարակություն: Հասարակական հարաբերությունների մշակութային համատեսքտն ու
ենթատեքստը: 7. Մշակույթ և ազգ: Ազգի տեսակները՝ էթնիկական և քաղաքացիական ազգի տիպերը: 8.
Մշակույթի հոգեբանական առումները և մշակութային ու հոգեբանական մարդաբանություն գիտությունների
փոխառնչակցությոնների մշակութային համատեքստը: 9. Մշակույթը որպես նշանային համակարգ. Նշանի և
խորհրդանշանի մարդաբանական առումները: 10. Մշակույթի սրբազան և առօրեա (սակրալ և պրոֆան)
առումները: 11. Մշակութային և հասարակական արդի գործընթացները և միտումները: 12. Արդիության և
հետարդիության հիմնահարցը սոցիալմշակութային մարդաբանության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Эриксен Т., Что такое антропология, М. 2014.
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1104/ Մ11
Ասիայի ժողովուրդների ազգագրություն
3 ECTS կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ
դաս.- 2
2-րդ՝ գարնանային
2 ընթացիկ քննություն
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է` դիտարկել և վերլուծել Ասիայի ժողովուրդների ազգագրության ինչպես
պատմական, այնպես էլ ժամանակակից հիմնախնդիրները` հիմնական պատմազգագրական
/պատմամշակութային/ արեալների առանձնացմամբ` Հարավային Ասիա, Հարավ Արևելյան և Արևելյան Ասիա,
Կենտրոնական և Միջին Ասիա, Հարավ-Արևմտյան Ասիա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Վերլուծել ասիական տարածաշրջանի առանձին պատմազգագրական արեալները,
Քննարկել և ազգագրորեն վերլուծել պատմական և արդի զարգացումների, լեզվական, մարդաբանական,
ժողովրդագրական և այլ բնութագրիչները
Ասիայի հիմնական էթնիկ հանրությունների ազգաբանական բնութագիրն ու մշակույթի առանձին
համալիրներըդիտարկել և վերլուծել մշակույթի քառամաս մոդելի սահմաններում /արտադրական,
կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթ/,
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Վերլուծել ասիական առանձին արեալների, ինչպես նաև առանձին էթնիկ հանրությունների մշակույթը
ազգաբանության տեսանկյունից ու ազգաբանական մեթոդաբանության դիրքերից,
Տիպաբանել ասիական մշակութային միջավայրը` որպես ընդհանրություն և որպես տարածաշրջանային
առանձնահատկություններ ունեցող համակարգ:
Գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել ասիական առանձին արեալների մշակույթներն ու դրանք դիտարկել ավելի լայն`քաղաքակրթական
համատեքստում,
վերլուծել ու տիպաբանել ասիական առանձին տարածաշրջանների ու էթնիկ հանրությունների զարգացման
արդի միտումներհ ու դրանց ազգաբանական առումները, մշակույթի հիմնական համալիրներն ու
ենթահամալիրները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3 (Հնագիտորեն և ազգաբանորեն ներկայացնել ու վերլուծել մշակույթների տարածաշրջանային
համալիրներն ու ենթահամալիրները:)
Ա3 Ստացած գիտելիքները, համադրելով տեսական ու մեթոդաբանական իմացության ու փորձառության հետ,
կիրառել ոչ միայն հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական վերլուծությունների
դաշտում, այլ նույն մոտեցումներով ներկայացնել ու վերլուծել տարածաշրջանային առանձին մշակութային
համալիրներն ու ենթահամալիրները և մշակույթն ընդհանրապես:
Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ցուցադրական նյութի, ազգագրական ֆիլմերի դիտում,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ, խմբային աշխատանք, ինքնուրույն ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
914

1-ին ընթացիկ քննություն
Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն..
Քննությունը գրավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. Ասիայի աշխարհագրական, էթնոլեզվական,
մարդաբանական ու պատմազգագրական բնութագիրը: Ասիայի հիմնական պատմազգագրական
պրովինցիաներն ու մարզերը: Հարավային Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Արևելյան Ասիայի
էթնոմշակութային բնութագիրը: Հարավ-արևելյան Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Կրոնը Ասիայի
ժողովուրդների մշակույթի համակարգում:
Հիմնական գրականության ցանկ
Кребер А., Избранное: природа культуры, М., 2004.
Народы и религии мира: энциклопедия, М., 2000.
Хазанов А. М., Кочевники и внешний мир, Алматы, 2002.
Религиозные традиции мира, т.т. 1, 2, М., 1996.
Դասախոսությունների տեքստեր, այլ նյութեր ու հոդվածներ էլեկտրոնային կրիչով
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Էթնիկության և ազգայինության ժամանակակից
հայեցակարգերը

Շաբաթական 4 ժամ

դաս. - 4

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել էթնոսի տեսությունների տեղն ու դերը ազգաբանական գիտության
համակարգում
Ուսանողների մեջ պատկերացում ձևավորել էթնոսի տեսության՝ որպես էթնոսների ծագման, զարգացման և
փոփոխման վերաբերյալ գիտական պատկերացումների և հայացքների կուռ համակարգի մասին
Ուսանողներին ծանոթացնել էթնոսի ժամանակակից տեսությունների ձևավորման հիմնական փուլերին
արևմտաեվրոպական, ռուսաստանյան և ամերիկյան ազգագրության (սոցիալ/մշակութային) մարդաբանության
մեջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Սահմանել էթնոս, էթնիկ խումբ, ազգային փոքրամասնություն և այլ հասկացությունները,
Թվարկել էթնոսի հատկանիշները,
Քննարկել էթնոսի և ազգայինության մասին հիմնական տեսություններն ու հայեցակարգերը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Կիրառել էթնոսի և հանրությունների այլ տիպերի ներքին կառուցվածքի մասին գիտելիքները՝ էթնոսի
առանձին հատվածներ ուսումնասիրելիս,
Համեմատական ուսումնասիրություն կատարել այսօր գոյություն ունեցող ցեղերի և էթնոսի պատմական մյուս
տիպերի միջև
Վերլուծել ժամանակակից աշխարհում ընթացող էթնոմշակութային գործընթացները էթնիկության և
ազգայինության հայեցակարգերի համատեքստում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Գլոբալիզացիայի ներկա դարաշրջանում առավել արժևորել աշխարհի էթնոմշակութային
խայտաբղետությունը, օժանդակել էթնիկ հատկանիշների առավելագույնս պահպանմանը
Քննադատել էթնիկ ազգայնականության, շովինիզմի և նմանատիպ երևույթների ցանկացած դրսևորում՝ արդի
աշխարհում միջէթնիկ ներդաշնակ հարաբերությունների հաստատման անկեղծ ձգտումով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 (տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
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հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:)
2. Գ1 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ):
3. Գ2 Անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային հետազոտություններ, պեղումներ`
ժամանակակից հետազոտական գործիքների կիրառմամբ, նկարագրել նյութական և ոչ նյութական մշակույթի
հիմնական համալիրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն և քննարկում
2.դասախոսությունների ունկնդրում, քննարկումներին մասնակցություն
3.հանձնարարված գրականության ընթերցում և մշակում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն..
Քննությունը գրավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էթնոսը որպես ազգագրական գիտության ուսումնասիրության հիմնական օբյեկտ (2 ժամ): 2. Էթնոսի
տեսությունն ազգաբանական գիտության համակարգում(10 ժամ): 3. Էթնոսի հատկանիշները (10 ժամ): 4.
Էթնոսի կառուցվածքը (10 ժամ): 5. Էթնոսի պատմական տիպերը(8 ժամ): 6. Էթնիկ գործընթացների
տիպաբանությունն արդի ազգագրության մեջ (10 ժամ): 7. Էթնոս, էթնիկ խումբ և ազգային փոքրամասնություն
հասկացությունների հարաբերակցությունը (2 ժամ): 8. Էթնոս, էթնիկություն, ազգ, պետություն, ինքնություն
հասկացությունները և դրանց հարաբերակցությունը (6 ժամ) : 9. Միջէթնիկ հարաբերություններն արդի
աշխարհում (6 ժամ):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Գելներ Է., Ազգերը և ազգայնականությունը. անցյալի նոր հեռանկարները, Երևան, 2003:
Арутюнов С.А., Силуэты этничности на цивилизационном фоне, М., 2012.
Степанов В.В., Тишков В.А., Этничность, конфликт и согласие, М., 2003.
Тишков В.А., Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии, М., 2003.
Широкогоров С.М., Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических
явлений, М., 2011.

1104/Մ13
Միջին և ուշ բրոնզի և Հին Արևելքի հնագիություն
6 կրեդիտ
Շաբաթական 4 ժամ
դաս.-4
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների մասին:
Լուսաբանել միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների ուսումնասիրության պատմությունը
վեր հանել այդ մշակույթի ծագումնաբանությանը և զարգացմանը, փուլաբաժանմանը և ժամանակագրությանը
վերաբերող հարցերը
պատկերացում տալ միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունների
և արտահայտչամիջոցների մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում
բնորոշել Հայաստանի միջին և ուշ բրոնզի մշակույթները
ճանաչել միջին և ուշ բրոնզեդարյան ճարտարապետության ընդհանուր օրինաչափությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
բնորոշել դասդասել և ժամանակագրել միջին և ուշ բրոնզի զանգվածային նյութը
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դաշտային պայմաններում կատարել մ.թ.ա. II հազ. հուշարձանների հետազոտություններ
տիպաբանել պեղածո նյութը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
բնորոշել վաղ պետական հասարակությունների ընդհանուր գծերը
դիտարկել մ.թ.ա. II հազ. Հայկական լեռնաշխարհի մշակույթները ընդհանուր մերձավորարևելյան
զարգացումների համատեքստում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ստացած գիտելիքները, համադրելով տեսական ու մեթոդաբանական իմացության ու փորձառության հետ,
կիրառել ոչ միայն հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական վերլուծությունների
դաշտում, այլ նույն մոտեցումներով ներկայացնել ու վերլուծել տարածաշրջանային առանձին մշակութային
համալիրներն ու ենթահամալիրները և մշակույթն ընդհանրապես:
Գ3 Նախագծել և իրականացնել հնագիտական և ազգաբանական հետազոտություններ, ձևակերպել
հետազոտության համար անհրաժեշտ հիմնական հարցադրումները, ընտրել մեթոդներն ու գործիքները:
Բ1 Ներկայացնել, վերլուծել ու հանրայնացնել հնագիտական և ազգաբանական գիտությունների տեսական ու
մեթոդաբանական խնդիրները, կատարել դրանց քննություն ու վերլուծություն հայկական նյութի
ներգրավմամբ:
Բ3 Հնագիտորեն և ազգաբանորեն ներկայացնել ու վերլուծել մշակույթների տարածաշրջանային համալիրներն
ու ենթահամալիրները:
Գ1 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. ցուցադրական նյութի դիտում
3. աշխատանք պեղածո նյութերի հետ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 5 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն..
Առավելագույն գնահատականը 5 միավոր: Ուսանողը պետք է ներկայացնի գրավոր ռեֆերատ հանձնարարված
թեմայով: Գնահատման չափանշ են հանդսանում գրավոր տեքստում հանձնարարված գրականության
օգտագործումը, ինքնուրույն մոտեցումը թեմային, թեմայի բացահայտումը և բանավոր ներկայացումը:
Ներկայությունը գնահատվում է առավելագույնը 2 բալ
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն. միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների ուսումնասիրության պատմությունը: 2.
Բնակլիմայական և լանդշաֆտային պայմանները միջին և ուշ բրոնզում: 3. Միջին բրոնզի բնակավայրերը և
ճարտարապետությունը: 4. Թաղման ծեսը: 5. Միջին բրոնզի խեցեղենը: 6. Արհեստները միջին բրոնզում: 7.
Միջին բրոնզի արվեստը: 8. Հայաստանի ուշ բրոնզեդարյան մշակույթը: 9. Հայաստանի ուշ բրոնզեդարյան
բնակավայրերը: 10. Բնակավայրերի կառուցապատման ընդհանուր օրինաչափությունները: 11. Ուշ բրոնզի
բնակարանաշինությունը: 12. Ուշ բրոնզի թաղման ծեսը: 13. Ուշ բրոնզի խեցեգործությունը: 14. Ուշ բրոնզի
մետաղագործությունը և այլ արհեստները: 15. Ուշ բրոնզի արվեստը: 16. Ուշ բրոնզի տնտեսությունը և
հասարակական կառուցվածքը: 17. Վաղ պետական կազմավորումների բնորոշ գծերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Պ., Բադալյան Ռ., Հմայակյան Ս., Փիլիպոսյան Ա. 1996, Հայաստանի բրոնզ-երկաթի
դարաշրջանի պարբերացման և ժամանակագրության հարցերի շուրջ, Հայաստանի Հանրապետությունում
Դաշտային Հնագիտական Հետազոտություններին Նվիրված Ամենամյա Գիտական Նստաշրջանների
Թեզիսներ, Երևան, 8-10:
Խնկիկյան Օ.Ա. 2009, Հայաստանի հնագիտություն, Երևան:
Арешян Г.Е., Оганесян В.Э., Мурадян Ф.М., Аветисян П.С., Петросян А.А. 1990, Конец среднего бронзового века в
междуречье Аракса и Куры, ИФЖ, 1: 53-74.
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Areshyan G.E. 2008, Die Բeziehungen der Kulturen des Armenischen Hochlands und der ZentralgeԲiete Südkaukasiens
zu Vorderasien und der Ägäis in der Trialeti-Epoche, Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies III/2, 51-90.
Avetisyan P., ԲoԲokhyan A. (ed.) 2012, Archaeology of Armenia in Regional Context: Achievements and Perspectives,
in: Archaeology of Armenia in Regional Context, Proceedings of the International Conference dedicated to the 50th
Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography Held on SeptemԲer 15-17, 2009 in Yerevan, Avetisyan P.,
ԲoԲokhyan A. (ed.), Yerevan, 7-20.
Բadalyan R.S., Avetisyan P.S. 2007, Բronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia: I. Mt. Aragats and Its
Surrounding Region, Բritish Archaeological Reports, International Series 1697, Oxford.
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Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն

3 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ

դաս.-2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ներկայացնել Կովկասի ժողովուրդների ավանդական և ժամանակակից մշակույթների
համեմատական բնութագիրը` ըստ մշակույթի արտադրական, կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և
հումանիտար ենթահամալիրների,
ուսանողների մեջ պատկերացում ձևավորել Կովկասի ժողովուրդների ծագման և էթնիկ պատմության հիմնական փուլերի մասին,
ուսանողներին ծանոթացնել Կովկասում էթնիկ հակամարտությունների հիմնական օջախներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչել Կովկասը՝ որպես քաղաքակրթության հնագույն օջախ և ուրույն պատմազգագրական
տարածաշրջան, ներկայացնել Կովկասի էթնոլեզվական, մշակութային, մարդաբանական և դավանական
նկարագիրը
2. քննարկել Կովկասի ժողովուրդների ծագման հիմնախնդիրները, էթնիկ հակամարտությունները
Կովկասում, Կովկասի /որպես խաչմերուկ և կապող օղակ Ասիայի և Եվրոպայի միջև/ դերը միջէթնիկ և
միջմշակութային փոխազդեցությունների և փոխառությունների գործում
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծելով Կովկասի ժողովուրդների մշակութային համալիրները: Ճիշտ գնահատել էթնիկ
հակամարտությունները Կովկասում, առաջարկել դրանց լուծման հնարավոր տարբերակներ՝ օգտագործելով
նաև հակամարտությունների կարգավորման ավանդական եղանակները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ժամանակակից աշխարհում ընթացող էթնոքաղաքական և էթնոմշակութային որոշ գործընթացներ, էթնիկ
հակամարտություններ փորձել բացատրել և կարգավորել նաև ժողովուրդների ավանդական մշակույթների
իմացությամբ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 Ստացած գիտելիքները, համադրելով տեսական ու մեթոդաբանական իմացության ու փորձառության հետ,
կիրառել ոչ միայն հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական վերլուծությունների
դաշտում, այլ նույն մոտեցումներով ներկայացնել ու վերլուծել տարածաշրջանային առանձին մշակութային
համալիրներն ու ենթահամալիրները և մշակույթն ընդհանրապես:
Բ3 Հնագիտորեն և ազգաբանորեն ներկայացնել ու վերլուծել մշակույթների տարածաշրջանային համալիրներն
ու ենթահամալիրները:
Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություն և քննարկում
2. դասախոսության ունկնդրում, քննարկումներին մասնակցություն
3.հանձնարարված գրականության ընթերցում և մշակում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, 10
միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի՝ ռեֆերատի գնահատման հիման
վրա, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կովկասի բնաշխարհագրական, վարչաքաղաքական, էթնոժողովրդագրական բնութագիրը(2 ժամ): 2.
Կովկասի բնակչության էթնոլեզվական և մարդաբանական բնութագիրը(6 ժամ): 3. Կովկասի ժողովուրդների
ծագումը և էթնիկ պատմության հիմնական փուլերը(8 ժամ) 4. Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների
համեմատական բնութագիրը(10 ժամ): 5. Կրոնի դերը Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների համակարգում(3
ժամ): 6. Էթնիկ հակամարտությունները Կովկասում (3 ժամ):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Адат: Кавказский культурный круг: традиции и современность, М.-Тбилиси, 2003.
Бабич И.Л., Духовные ценности и проблема формирования новой идеологии у народов Северного Кавказа, М.,
2008.
Метревели Р., Кавказская цивилизация в контексте глобализации, Стокгольм, 2009.
Расы и народы. Ежегодник. Вып. 31, М., 2006.
Северный Кавказ: профилактика конфликтов, М., 2008.

1104/Մ15
Հայաստանը էնեոլիթի և վաղ բրոնզի դարաշրջանում 3 ECTS կրեդիտ
2 ժամ/շաբ.
դաս. - 2
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան մշակույթների մասին:
Լուսաբանել էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան մշակույթների ուսումնասիրության պատմությունը
վեր հանել այդ մշակույթի ծագումնաբանությանը և զարգացմանը, փուլաբաժանմանը և ժամանակագրությանը
վերաբերող հարցեր
պատկերացում տալ էնեոլիթ-վաղ բրոեդարյան մշակույթներիարգացման ընդհանուր օրինաչափությունների և
արտահայտչամիջոցների մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում
բնորոշել Հայաստանի էնեոլիթի և վաղ բրոնզի մշակույթները
ճանաչել էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան ճարտարապետության ընդհանուր օրինաչափությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
բնորոշել դասադասել և ժամանակագրել էնեոլիտի և վաղ բրոնզի մասայական նյութը
դաշտային պայմաններում կատարել մ.թ.ա. V-III հազ. հուշարձանների հետազոտություններ
տիպաբանել պեղածո նյութը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
բնորոշել վաղերկրագործական և կոմպլեքս հասարակությունների ընդհանուր գծերը
դիտարկել մ.թ.ա. V-III հազ. Հայկական լեռնաշխարհի մշակույթները ընդհանուր մերձավորարևելյան
զարգացումների համատեքստում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
919

հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
Գ2 Անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային հետազոտություններ, պեղումներ` ժամանակակից
հետազոտական գործիքների կիրառմամբ, նկարագրել նյութական և ոչ նյութական մշակույթի հիմնական
համալիրներ:
Բ3 Հնագիտորեն և ազգաբանորեն ներկայացնել ու վերլուծել մշակույթների տարածաշրջանային համալիրներն
ու ենթահամալիրները:
Ա3 Ստացած գիտելիքները, համադրելով տեսական ու մեթոդաբանական իմացության ու փորձառության հետ,
կիրառել ոչ միայն հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական վերլուծությունների
դաշտում, այլ նույն մոտեցումներով ներկայացնել ու վերլուծել տարածաշրջանային առանձին մշակութային
համալիրներն ու ենթահամալիրները և մշակույթն ընդհանրապես:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2.ցուցադրական նյութի դիտում,
3.աշխատանք պեղածո նյութերի հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր: Ուսանողը պետք է ներկայացնի գրավոր
ռեֆերատ հանձնարարված թեմայով: Գնահատման չափանշ են հանդիսանում գրավոր տեքստում
հանձնարարված գրականության օգտագործումը, ինքնուրույն մոտեցումը թեմային, թեմայի բացահայտումը և
բանավոր ներկայացումը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն. Էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան մշակույթների ուսումնասիրության պատմությունը: 2.
Բնակլիմայական և լանդշաֆտային պայմանները էնեոլիթում և վաղ բրոնզում: 3. Էնեոլիթյան բնակավայրերը և
ճարտարապետությունը: 4. Թաղման ծեսը: 5. Էնեոլիթյան խեցեղենը: 6. Արհեստները էնեոլիթում: 7.
Էնեոելիթյան արվեստը: 8. Հայաստանի վաղ բրոնզեդարյան մշակույթը: 9. Հայաստանի վաղ բրոնզեդարյան
բնակավայրերը: 10. Բնակավայրերի կառուցապատման ընդհանուր օրինաչափությունները: 11. Վաղ բրոնզի
բնակարանաշինությունը: 12. Վաղ բրոնզի թաղման ծեսը: 13. Վաղ բրոնզի խեցեգործությունը: 14. Վաղ բրոնզի
մետաղագործությունը և այլ արհեստները: 15. Վաղ բրոնզի արվեստը: 16. Վաղ բրոնզի տնտեսությունը և
հասարակական կառուցվածքը: Համալիր հասարակությունները: Նախաքաղաքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Պ. Ավետիսյան, Հայկական լեռնաշխարհի հնամշակութային ձևափոխումների հիմնական միտումները վաղ
բրոնզի դարում, Պատմա Բանասիրական Հանդես, 2012, 2, էջ 3-19
Ա. Գնունի, Հայաստանում քաղաքագոյացման հիմնահարցի շուրջ, Վեմ, 2010 հ. 4, էջ 89-111
Օ. Խնկիկյան, Հայաստանի հնագիտություն, Ե., 2009
А. И. Джавахишвили. Архитектура и строительное дело поселений Южного Кавказа в V-III тыс. до н. э. Тбилиси
1975
Ранняя и средняя бронза Кавказа Средней Азии, сер. Археология, М., 1993
R. Բadalyan, P. Avetisyan, Բronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia I, Mt. Aragats and Surrounding
Region. Oxford 2007
G. Sagona. The Caucasus region in the Early Բronze Age vol I -III Oxford 1982
Schachner Von der Rundhutte zum Kaufmanshaus. Oxford 1999
Stone Age of Armenia, Ed. Բy Բ. Gasparyan, M. Arimura Kanazawa 2014
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողին ծանոթացնել հայ ազգագրության ձևավորման փուլերին,
Հայաստանի և հայերի վերաբերյալ հայ ու օտար սկզբնաղբյուրներում եղած վկայություններին,
Հայ ազգագրության ձևավորման և գիտության վերածվելու շրջանի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Տիպաբանել ազգագրության սկզբնաղբյուրներին ու ազգագրական նյութերը,
Վերլուծել հայ ազգագրության ձևավորման ու գիտության վերածվելու առանձնահատկությունները /19-րդ դ. 1ին կես- 1920-ական թթ./,
Ծանոթանալ Հայաստանում ազգագրական գիտության նվաճումներին /1920-ական թթ. – մեր օրերը/
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կարողանալ սկզբնաղբյուրների ու ազգագրական նյութերի հիմքի վրա կատարել ազգագրական փոքր
հետազոտություններ, ինքնուրույն ուսումնասիրություններ,
համեմատել հայ ազգագրության կայացման առանձնահատկությունները հարակից, հատկապես կովկասյան
տարածաշրջանի պետությունների ազգագրական դպրոցների կայացման ընթացքի հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3 Ստացած գիտելիքները, համադրելով տեսական ու մեթոդաբանական իմացության ու փորձառության
հետ, կիրառել ոչ միայն հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական
վերլուծությունների դաշտում, այլ նույն մոտեցումներով ներկայացնել ու վերլուծել տարածաշրջանային
առանձին մշակութային համալիրներն ու ենթահամալիրները և մշակույթն ընդհանրապես:
2. Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն..
Քննությունը գրավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Պատմական Հայաստանի ՊԱՄ-ն ու ՀՀ ՊԱՇ-ը.: Թեմա 2՝ Ժայռապատկերներ: Թեմա 3՝ Հունահռոմեական պատմիչներ: Թեմա 4՝ Հայ պատմագր. մեջ եղած ազգագրական նյութերի համառոտ ակնարկ:
Թեմա 5՝ Արաբ մատենագիրներ և եվրոպացի ճանապարհորդներ: Թեմա 6՝ Հայ ազգագրությունը 19-րդ դ. 1-ին
կեսին: Թեմա 7՝ Հայ գրականությունը և բանարվեստը ազգագր. սկզբնաղբյուր: Թեմա 8՝ Հայ ազգագրությունը
19-րդ դ. 2-րդ կես – 1920-ական թթ.: Թեմա 9՝ Հայ ազգագրությունը 1920 թ. մինչև մեր օրերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Բդոյան Վ., Հայ ազգագրություն, /համառոտ ուրվագիծ/, Երևան, 1974,
Մարտիրոսյան Հ., Գիտությունն սկսվում է նախնադարում, Երևան, 1978,
Պետրոսյան Ա., Հայ գրականությունը և բանարվեստը ազգագրության սկզբնաղբյուր, Երևան, 2012,
Պետրոսյան Ա., Հայ ազգագրության պատմություն, դասախոսություններ ձեռագիր:
Лисицян Ст., Очерки этнографии дореволюционной Армении, КЭС, Պ 1-ին,М., 1955
Армяне // серия Народы и культуры, М., 2012.
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
տալ կայուն գիտելիքներ պատմական Հայաստանի տարածքում գտնվող աքեմենյան և անտիկ դարաշրջանների
հնավայրերի կառուցվածքի, ճարտարապետության և ուղեկցող նյութի տեսականու վերաբերյալ,
ծանոթացնել պատկերագրական տվյալների, քարտեզների, հատակագծերի, հին էսքիզների, լուսանկարների և
այլ ստրուկտուրաների,
մատուցել այն տեխնիկական և տեսական խոչընդոտները, որոնք ստիպված են եղել հաղթահարել անտիկ հնագիտությամբ զբաղվող հայ և օտար գիտնականները տվյալ և հարակից առարկաները ուսումնասիրելիս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
յուրացնել անտիկ Հայաստանի պատմության և մշակույթի բնագավառում կատարած հին և վերջին
հայտնագործությունների մասին պատմագիտական տվյալները,
ծանոթանալ հիմնահարցին առնչվող հնագիտական, հարակից պատմական դիսցիպլինների և բնագիտական
տվյալների ողջ փաթեթին,
ծանոթանալ առարկայի մեջ շոշափվող բոլոր վիճահարույց խնդիրներին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կողմնորոշվել անտիկ Հայաստանի համատեքստում հնագիտություն, պատմություն, մշակույթ ասպարեզների
փոխադարձ առնչությունների մեջ,
ծանոթանալ առանցքային հնավայրերի շերտագրական առանձնահատկություններին:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ընկալել պատմության և մշակույթի պարբերացման առանձնահատկությունները,
ճանաչել և ընդունակ լինել քննարկել այն բոլոր հնագիտական տվյալները, որոնք գրավոր աղբյուրների հետ
միասին կազմում են անտիկ Հայաստանի մշակույթի հիմքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
2. Գ1 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, արխիվներ, ինտերնետ
ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ):
3. Գ2 Անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային հետազոտություններ, պեղումներ`
ժամանակակից հետազոտական գործիքների կիրառմամբ, նկարագրել նյութական և ոչ նյութական մշակույթի
հիմնական համալիրներ:
4. Գ3 Նախագծել և իրականացնել հնագիտական և ազգաբանական հետազոտություններ, ձևակերպել
հետազոտության համար անհրաժեշտ հիմնական հարցադրումները, ընտրել մեթոդներն ու գործիքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. այցելություն հնավայրեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն..
Քննությունը գրավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արևմտաեվրոպական ու ռուս ճանապարհորդները և Հայաստանի անտիկ դարաշրջանի հնությունները: 2.
Ռուս հնագիտությունը և անտիկ Հայաստանի հնավայրերը: Էրմիտաժը և Հայաստանը: 3.Անտիկ Հայաստանի
պատմության և մշակույթի պարբերացումը: 4. Էրեբունին վաղհայկական և անտիկ դարաշրջաններում.
ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները: 5. Արագածի արևմտյան լանջերի անտիկ ամրոցաշինությունը.
Անտիկ Թալինի ամրոցները: 6. Ծոփք-Կոմմագենեի հնագիտական հուշարձանները. Սամոսատի,
Արշամաշատի և Արսամեայի ուսումնասիրությունները: 7. Հին Արտաշատի հնագիտական ուսումնասիրության
հիմնական արդյունքները: 8. Հողմիկի տաճարական համալիրի պեղումների արդյունքները: 9. Անտիկ Հայաստանի հնագիտությունը և Մովսես Խորենացին: 10. Անտիկ Հայաստանի հնագիտության արդի խնդիրներն ու
հեռանկարները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Հայկ Պիոնի Հակոբյան, Հեթանոսական տաճարը Լուսավորչի թիկունքում:- Հանդէս ամսօրեայ /Հայագիտական
հանդես, Վիեննա-Երևան/, 2012, № 1-12, էջ 110-174
Հակոբյան Հ.Պ., Հին Հայաստանի առնչությունը Միթրային նվիրված հռոմեական տաճարներին /նախնական
դիտողություններ/:- Անտառ ծննդոց. Հոդվածների ժողովածու նվիրված Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսովի
հիշատակին, Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2015, էջ 172-206
Հակոբյան Հ.Պ., Հին Հայաստանի սյունազարդ դահլիճները և Հողմիկի տաճարական համալիրը:- Հին
Հայաստանի պատմության և մշակույթի հարցեր. Գևորգ Տիրացյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի
զեկուցումներ, Երևան, 2001, էջ 49-56
Äðåâíåéøèå ãîñóäàðñòâà Êàâêàçà è Ñðåäíåé Àçèè.- Àðõåîëîãèÿ ÑÑÑÐ, ò.8, Ì., 1985
Жорес Хачатрян, Олег Неверов. Архивы столицы древней Армении – Атрашата. Ереван, 2008
Òèðàöÿí Ã.À.. Êóëüòóðà äðåâíåé Àðìåíèè. Åðåâàí, 1988
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Հնագիտական հետազոտությունների նորագույն
3 ECTS կրեդիտ
մեթոդներ
2 ժամ/շաբ.
դաս. -2
3-րդ կիսամյակ
2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ հնագիտական նյութերի ուսումնասիրության տեսական հիմունքների
մասին,
ներկայացնել հնագիտական նյութի մշակման ժամանակակից մեթոդները, ծանոթացնել ուսանողներին դրանց
կիրառության բնագավառների և արդյունքների հետ,
ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ նյութի թվագրման վերաբերյալ, վեր հանել գոյություն ունեցող
տեսական և պրակտիկ հիմնահարցերը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում
բնորոշել հնագիտության ուսումնասիրության նորագույն մեթոդները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. դաշտային պայմաններում կիրառել մեթոդաբանական գիտելիքը
2. լաբորատոր պայմաններում կիրառել մեթոդաբանական գիտելիքը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. բնորոշել տեսական գիտելիքի պրակտիկ կիրառման ընդհանուր գծերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
2. Գ5 Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, հաղորդումներ, հոդվածներ, գիտական միջավայրում
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ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, մասնակցել գիտական բանավեճերի ու քննարկումների,
հետազոտությունների արդյունքները հանրայնացնել զանգվածային լրատվության միջոցներով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. ցուցադրական նյութի դիտում
3. աշխատանք դաշտային պայմաններում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
1-ին ընթացիկ քննություն
Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր
2-րդ ընթացիկ քննություն..
Քննությունը գրավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թվագրման մեթոդներ, հնագիտական և բացարձակ թվագրություն: 2. Շերտագրությունը և նրա
նշանակությունը, գրավոր ժամանակագրություն: 3. Արքեոմետրիա հասկացությունը, հիմնական խնդիրները և
նպատակները: 4. Վանակատի, մետաղահանքերի, մետաղների, կավի և խեցեղենի ուսումնասիրության
երկրաբանա-աշխարհագրական, երկրաքիմիական, հնագիտական ուսումնասիրության մեթոդները: 5.
Բիոտիկ ուսումնասիրության նպատակները և անալիզների կիրառման բնագավառները: 6. Հնաբուսաբանական և հնակենդանաբանական մեթոդները հնագիտության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Авдусин Д. A. 1959, Археологические разведки и раскопки, Москва.
2. Янин В.Л. 2006, Археология, Москва.
3. Hodder I. Hutson S. 2003, Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology, New York.
4. Johnson M. 2010, Archaeological Theory: An Introduction, Oxford.
5. Shanks M., Tilley C. 1988, Social Theory and Archaeology, AlԲuquerque.
6. Renfrew C., Բahn P. G. 1991, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, London.
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Քաղաքագոյացման հնա-մշակութային
համատեքստը
դաս. - 2
2 ընթացիկ քննություն

3 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ քաղաքագոյացման ընդհանուր օրինաչափությունների մասին սկսած
մ.թ.ա. III հազ. մինչև միջնադար:
ուսումնասիրել քաղաքագոյացման հիմնական կենտրոնները, ինչպես նաև վեր հանել ուրբանիզացիոն գործընթացների առանձնահատկությունները տարբեր տարածաշրջաններում:
ձևավորել կայուն գիտելիքներ տարբեր ժամանակաշրջաններում քաղաքների տեղագրության և կառուցվածքի
վերաբերյալ, դիտարկելով դա ընդհանուր մշակութային զարգացումների համատեքստում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունում
ծանոթանալ քաղաքային բնակավայրերի հիմնական հատկանիշներին,
ծանոթանալ քաղաքագոյացման հիմնական օջախների հետ, պատկերացնել տարբեր օջախներում
ուրբանիզացիոն գործընթացների առանձնահատկությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
տարբերակել ուրբանիզացված բնակավայրերի հիմնական հատկանիշները
դասադասել և տիպաբանել ուրբանիզացված բնակավայրերը
դիտարկել Հայկական լեռնաշխարհի քաղաքագոյացման գործընթացները համաժամանակյա
տարածաշրջանային գործընթացների համատեքստում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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Փաստացի նյոքւթի հիման վրա կատարել պարզագույն սոցիո-մշակութային վերակազմություններ
Ծանոթանալ քաղաքագոյացման ընդհանուր օրինաչափությունների հետ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
Գ2 Անցկացնել հնագիտական և ազգաբանական դաշտային հետազոտություններ, պեղումներ` ժամանակակից
հետազոտական գործիքների կիրառմամբ, նկարագրել նյութական և ոչ նյութական մշակույթի հիմնական
համալիրներ:
Բ3 Հնագիտորեն և ազգաբանորեն ներկայացնել ու վերլուծել մշակույթների տարածաշրջանային համալիրներն
ու ենթահամալիրները:
Ա3 Ստացած գիտելիքները, համադրելով տեսական ու մեթոդաբանական իմացության ու փորձառության հետ,
կիրառել ոչ միայն հայոց մշակութային ժառանգության հնագիտական և ազգաբանական վերլուծությունների
դաշտում, այլ նույն մոտեցումներով ներկայացնել ու վերլուծել տարածաշրջանային առանձին մշակութային
համալիրներն ու ենթահամալիրները և մշակույթն ընդհանրապես:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ցուցադրական նյութի դիտում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Քննությունը բանավոր է: Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Առավելագույն գնահատականը 10 միավոր: Ուսանողը պետք է ներկայացնի գրավոր
ռեֆերատ հանձնարարված թեմայով: Գնահատման չափանշ են հանդիսանում գրավոր տեքստում
հանձնարարված գրականության օգտագործումը, ինքնուրույն մոտեցումը թեմային, թեմայի բացահայտումը և
բանավոր ներկայացումը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն. 2. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն և վերակազմությունների մեթոդաբանությունը: 3.
Նստակյաց բնակավայրերի առաջացումը և քաղաքային հեղափոխությունը: 4. Քաղաքագոյացման հիմնական
օջախները, ռազմական կայսրությունների ժամանակաշրջանի քաղաքները: 5. Դասական ժամանակաշրջանի
քաղաքները: 6. Միջնադարյան քաղաքը: 7. Քաղաքագոյացման գործընթացի ընդհանուր օրինաչափությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Բ. Առաքելյան, Քաղաքներն ու արհեստները Հայաստանում IX-XIV դդ., Եր., 1958, 1974
Ավետիսյան Պ. Ս. Հայկական լեռնաշխարհը մ.թ.ա. XXIV-IX դդ. (սոցիալ-մշակութային ձևափոխումների
դինամիկան ըստ հնագիտական աղբյուրների), պ.գ.դ. ատեն. գիտ. զեկ., Ե., 2014
Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Ñ. 1-3, º., 1996, 2002, 2004
В. М. Массон Первые цивилизации М., 1985
Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту). М., 1959.
Тирацян Г. Культура древней Армении,(VI в. до н. э. - III н.э.). Ереван, 1988.
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Շաբաթական 4 ժամ

Հայոց գյուղական և քաղաքային մշակույթի
հիմնական համալիրները
դաս.- 4

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

6 ECTS կրեդիտ

եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողին ծանոթացնել հայոց գյուղական և քաղաքային մշակույթի հիմնական համալիրներին ու վերջիններս
զարգացման ընթացքին տարբեր պատմական ժամանակհատվածներում,
Ներկայացնել քաղաքային և գյուղական մշակույթի հիմնական համալիրներն ու ենթահամալիրները ըստ
պատմազգագրական մարզերի ու շրջանների,
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Քաղաքի և գյուղի ազգաբանությունը/ մարդաբանությունը ներկայացնել որպես ժամանակակից
ազգաբանության / մարդաբանության արագ զարգացող գիտաճյուղեր:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Գյուղական և քաղաքային մշակույթների ազգագրական ուսումնասիրության մեթոդներին ու
մեթոդաբանությանը,
Գյուղական և քաղաքային մշակույթների ուսումնասիրության աղբյուրներին,
Գյուղի և քաղաքների առաջացման նախադրյալների ու զարգացման հիմնական փուլերին, ինչպես նաև
տիպաբանության սկզբունքներին
Կենցաղ, մշակույթ, տնտեսական, առիօրեականություն, առօրեականության ազգաբանություն և դասընթացին
վերաբերող աավանդական ու ժամանակակից հասկացություններին,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կարողանալ ինքնուրույն կազմակերպել ու իրականացնել քաղաքային ու գյուղական միջավայրի փոքր
ուսումնասիրություններ
2. կարողանալ ազգաբանորեն վերլուծել գյուղական ու քաղաքային մշակույթի համալիրներն ու
ենթահամալիրները` որպես հայքոց ավանդական ու ժամանակակից մշակույթի կարևորագույն բաղադրիչ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
2. Գ5 Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, հաղորդումներ, հոդվածներ, գիտական միջավայրում
ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, մասնակցել գիտական բանավեճերի ու քննարկումների,
հետազոտությունների արդյունքները հանրայնացնել զանգվածային լրատվության միջոցներով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի՝ ռեֆերատի գնահատման հիման
վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քաղաքի ազգագրական ուսումնասիրության գրավոր աղբյուրները: 2. Քաղաքների առաջացման
հիմնախնդիրը ազգագրական գիտության մեջ: 3. Քաղաքային բնակչության ձևավորման ուղիները, քաղաքը
որպես արհեստագործության ու առևտրի կենտրոն: 4. Քաղաքային բնակչության տնտեսական կենցաղի
ուսումնասիրությունը: 5. Քաղաքային բնակչության նյութական մշակույթի ուսումնասիրությունը: 6.
Քաղաքային բնակչության հասարակական ընտանեկան կենցաղի և հոգևոր մշակույթի ուսումնասիրությունը:
7. Հայաստանի հին ու միջնադարյան քաղաքները: 8. Խորհրդային Հայաստանի քաղաքների տիպաբանության
սկզբունքները: 9. Երկրագործական-անասնապահական տնտեսաձևը հայերի մեջ 19-րդ դ. 2ր-դ կեսին -20-րդ դ.
սկիզբ: 10. Երկրագործության վարման սոցիալական և ծիսական առումները: 11. Անասնապահության ձևերը,
սոցիալական ու ծիսական առումները: Կաթնատնտեսությունն: 12. Տնայնագործություն և արհեստներ: 13.
Համքարություններ: 14. Օժանդակ տնտեսական զբաղմունքներ և յուրացնող ձևեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Առաքելյան Բ., Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում 9-13-րդ դդ., հ. 1, Երևան, 1958:
Армяне серия <<Народы и культуры>>, М., 2012
Աբրահամյան Վ., Հայ համքարությունները Անդրկովկասի քաղաքներում, Երևան, 1971
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Բդոյան Վ., Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում, Երևան, 1972
Պետրոսյան Ա., Հայոց շերամապահական մշակույթը, Երևան, 1987
Мкртумян Ю., Формы скотоводства в Восточной Армении /втарая половина 19- начало 20-ого вв./, ՀԱԲ, գ. 6,
Երևան, 1964

1104/Մ21

Հայոց կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և
հումանիտար մշակույթները

6 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ
դաս. – 4
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթը հայ ազգագրական գիտության կարևոր
ոլորտներն են: Նպատակն է ներկայացնել այս հիմնախնդիրների` հիմնական տարրերը` բնակավայրաբնակարանային համալիրը, ուտեստն ու տարազը, ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը, հայոց
ավանդական և ժամանակակից ընտանետիպերը,ներընտանեկան վարվելակարգը, մանկածնության, խնամքի և
դաստիարակության, հուղարկավորման և նախնիների հիշատակման սովորույթներն ու ծեսերը, հայոց ազգարենակցական համակարգը, գյուղական և քաղաքային համայնքները, դրացիական հարաբերությունները:
Հումանիտար մշակույթի ոլորտներից` ժողովրդական հավատալիքների համակարգը, հայ ժողովրդական
բանահյուսությունը, ժողովրդական ավանդական տոները, դրանց ժամանակակից դրսևորումներն ու
բնութագրությունը:
Դրանց տրամաբանությունը ենթադրում է ուսուցման նոր մեթոդների ու եղանակների կիրառում, ուսանողների
գիտական հետազոտական կարողությունների հզորացում, ժամանակակից գիտական համակարգերին
ինտեգրվելու հնարավորությունների ապահովում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ծանոթանալ կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթների կառուցվածքին:
2. բացահայտել հայոց ընտանետիպերը` գերդաստանական, փոքր և ժամանակակից ընտանիքների
դրսևորումների ձևերը:
3. լուսաբանել և դասակարգել ընտանեկան ծեսերը`
4.
մեկնաբանել սոցիալական հնավանդ կազմակերպությունների ձևերը, հայոց ազգ-արենակցական
համակարգը: Գյուղական համայնքը, դրացիական հարաբերությունները, դրանց դերերը, գոյատևման
դրդապատճառները և ժամանակակից դրսևորումների բնութագրությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Այսօր, անկախությամբ ու հասարակական-քաղաքական զարգացումներով պայմանավորված, կարևոր են ոչ
միայն պատմամշակույթային ժառանգության սոսկ ներկայացումը, այլև ներկայացման ձևերն ու եղանակները
փոփոխվող աշխարհի պահանջներին, գիտական հետազոտությունների նոր մեթոդներին ու սկզբունքներին
համաձայնեցնելը:
2. Հիմնախնդիրը ուշագրավ է նաև կիրառական գործունեության տեսակետից, քանզի այն ենթադրում է նաև
ժամանակի հասարակական-ընտանեկան կյանքին համահունչ համակարգային վերափոխումներ, նոր
պայմաններին ինտեգրվելու հնարավորություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1 Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
2. Գ5 Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, հաղորդումներ, հոդվածներ, գիտական միջավայրում
ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, մասնակցել գիտական բանավեճերի ու քննարկումների,
հետազոտությունների արդյունքները հանրայնացնել զանգվածային լրատվության միջոցներով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն և քննարկում,
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2.Դասախոսությունների ունկնդրում, քննարկումներին մասնակցություն,
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և մշակում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի՝ ռեֆերատի գնահատման հիման
վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայոց ընտանեկան-հասարակական կենցաղի /սոցիոնորմատիվ մշակույթի/ ուսումնասիրության
արդիականությունը, ուսումնասիրվածության աստիճանը: 2. Հայոց ավանդական և ժամանակակից ընտանետիպերը: Ներընտանեկան հարաբերություններն ու վարվելակարգը: 3. Ամուսնահարսանեկան
արարողությունների համակարգը Հայաստանում անցյալում և ներկայումս: 4. Մանկածնության, մանկան
խնամքի և դաստիարակության արարողակարգը, ավանդական և ժամանակակից սովորույթներն ու ծեսերը: 5.
Մահվան, հուղարկավորության և հիշատակի հետ կապված սովորույթներն ու ծեսերը: 6. Հայոց
հասարակական կենցաղը, համայնքը, կազմն ու կառուցվածքը, կառավարման պետական, վարչական,
սովորութա-իրավական սկզբունքները, գործառույթները, դրացիական հարաբերությունները: 7. Հայոց ազգարենակցական համակարգը, տնտեսական, տարածքային գաղափարական ընդհանրության տարրերը: 8.
Հավատալիքային համակարգը հնագույն Հայաստանում: Աշխարհի ու շրջապատի մասին ունեցած մարդու
նախնական պատկերացումները: Մթնոլորտային երևույթների, բնության տարրերի հետ կապված
հավատալիքներ: 9. Հայոց հեթանոսական դիցարանը: 10. Տոներ: Օրացուցային տոներ. Ամանոր, Սուրբ Ծնունդ,
Տյառընդառաջ, Բարեկենդան, Ծաղկազարդ, Զատիկ, Համբարձում, Վարդավառ, Վերափոխումն Աստվածածնի,
Խաղողօրհնեք, Սուրբ Խաչ և այլն: Պետական տոներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
¶³µñÇ»ÉÛ³Ý Ø., Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ (³½·³µ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ), ºñ¨³Ý, 2005:
Մկրտչյան Ս., Հայոց տոնածիսական մշակույթը, Երևան, 2016:
Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý è.²., ²ÕÓÝÇù³Ñ³Û»ñÇ ³ÙáõëÝ³Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý ëáíáñáõÛÃÝ»ñÝ áõ Í»ë»ñÁ, (ä³ïÙ³³½·³·ñ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ), ºñ¨³Ý, 2007:
Þ³·áÛ³Ý ¶., §ÚáÃ ûñ, ÛáÃ ·Çß»ñ¦. Ñ³Ûáó Ñ³ñë³ÝÇùÇ Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñ, ÐÐ §¶ÇïáõÃÛáõÝ¦ Ññ³ï., ºñ¨³Ý, 2011:
Армяне. Серия “Народы и культуры”, М., 2012.
Мкртчян А.А., Общественный быт армян Нагорного Карабаха (вторая половина XIX – начало XX вв.), Ер., 2010.
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Միջնադարյան Հայաստանի հնագիտություն
դաս.- 4

6 կրեդիտ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել Հայաստանի միջնադարյան հնավայրերի պեղումներին և դրանց հիմնական արդյունքներին, սովորեցնել ճանաչել տվյալ դարաշրջանի նյութը, այն թվագրել:
նյութի հիման վրա տիրապետել միջնադարյան քաղաքի կառուցապատման սկզբունքներին, ամրոց դղյակների,
դաստակերտի ու վանական համալիրների պեղումներին:
տալ գիտելիքներ տալ նմա բնակավայրերի պեղման մեթոդներին և նյութի կամերալ մշակման հիմնական
սկզբունքների մասին:
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տիրապետել միջնադարյան հնագիտական հուշարձաններին,
2.
իմանալ նյութերի դասդասման և դրանց թվագրման մասին
3.
իրականացնել պեղումներ իրականացնել միաշերտ հուշարձան-համալիրներու:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տիրապետել միջնադարյան ճարտարապետության զարգացման հիմնական էտապներին,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
գտածոների հիման վրա կարողանալ պատկերացում կազմել միջնադարյան քաղաքի, բնակավայրի
արհեստային արտադրանքին և զարգացման մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 տիրապետել հնագիտության և ազգաբանության տեսության, մեթոդաբանության և պատմության
հիմնահարցերին, հնագիտական և ազգաբանական ժամանակակից գիտակարգերի հետազոտությունների
ուղղություններին, մարդ-հասարակություն-հանրույթ բարդ ու բազմամակարդակ կապերի ու
փոխհարաբերությունների` հնագիտական և ազգաբանական վերլուծական կարողություններին:
2. Գ5 Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, հաղորդումներ, հոդվածներ, գիտական միջավայրում
ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, մասնակցել գիտական բանավեճերի ու քննարկումների,
հետազոտությունների արդյունքները հանրայնացնել զանգվածային լրատվության միջոցներով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար պարապմունք
3. այցելություն հնավայրեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի՝ ռեֆերատի գնահատման հիման
վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Առաջաբան: Առարկան և նշանակւթյունը, ընդգրկման ժամանակաշրջանը: Վաղ զարգացած և ուշ
միջնադարյան ժամանակաշրջանների բնութագրումը և տարաբաժանումը: 2. Անտիկ դարաշրջանից միջնադարյան անցնելու առանձնահատկությունները և ընթացքը: Անտիկ քաղաքների անկումը և հասարակական
կյանքի տեղափոխումը ֆեոդալական բերդ-դղյակներ: 3. Վաղ միջնադարյան վանական և քաղաքային
ճարտարապետությունը ըստ հնագիտական պեղումների: 4. Արհեստների ու առևտրի անկմումը 4-5-րդ դարերում և դրանց վերականգնումը 6-7-րդ դդ. ընթացքում: 5. Արհեստների առանձին ճյուղերի զարգացման
ընթացքի և նվաճումները վաղ միջնադարում: 6. Արաբական արշավաքները և երկրի տնտեսական ու
քաղաքական վիճակը 7-9-րդ դդ: 7. Երկրի քաղաքական անկախության վերականգնումը և նրա դերը տնտեսության զարգացման բնագավառում: 8. Հայաստանի միջնադարայան քաղաքները և վանական համալիրները 9-13րդ դարերում: 9. Անիի և Դվինի պեղումները, դրանց արդյունքները: 10. Գառնիի, Լոռեի, Բջնիի, Ամբերդի
պեղումները և հիմնական արդյունքները: 11. Դարբնության զարգացումը և նրա նեղ մասնագիտացումը: Նոր
արհեստների առաջացումը մայր արհեստներից: 12. Պղնձագործության և ոսկերչության նվաճումները և
տեխնիկական հնարքների կիրառումը զարգացած միջնադարում: 13. Ապակեգործությունը և նրա
արտադրանքը: 14. Կավագործությունը և նրա արտադրանքը: Հասարակ խեցեղեն, դաջազարդ խեցեղեն,
հախճապակի, ջնարակ: Շինարարական խեցեղեն: Խեցեղենի զարդարման եղանակները: 15. Մոնղոլական արշավանքները և Հայաստանի քաղաքներին ու արհեստներին հասցված անդառնալի հետևանքները: 16. Խոշոր
քաղաքների անկումը: Առևտրի նվազումը: Արհեստային արտադրանքի անկումը: Վանական համալիրները
որպես մանր արհեստագործության կենտրոններ: 17. Արհեստավորական եղբայրություններ և նրանց
նշանակությունը միջնադարյան արհեստների կյանքում: 18. Ամփոփում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը, Երևան. “Հուշարձան”, 2013
2. Հայկական ճարտարապետության պատմություն, հատոր Երկրորդ, Երևան, 2002
3. Ղարիբյան Իգիթ, Լոռե բերդաքաղաքը և նրա պեղումները, Երևան. «Գիտություն», 2009
4. Ղաֆադարյան Կ.Գ., Քալանթարյան Ա.Ա., Դվին քաղաքը և նրա պեղումները (1973-1980 թթ.): - Դվին II,
Երևան, 2002
5. Асатрян Е.А. Закари Берд. Результаты раскопок. Ереван, 2002
6. Есаян С.А., Калантарян А.А. Ошакан I. Основные результаты раскопок 1971-1983 гг., Ереван, 1988
929

6.«ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
Արվեստաբանություն

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

021801.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան
(ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

ԵՊՀ

4. Շնորհվող որակավորումը

Արվեստաբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է
առանց քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները
հանձնում են համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական
ամփոփիչ քննությունը: Հիմք՝ Երևանի պետական համալսարանի առկա
ուսուցմամբ
մագիստրատուրայի 2016 /2017 ուստարվա ընդունելության
կանոնակարգը:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


Տրամադրելու ուսանողներին հայ և համաշխարհային արվեստի
պատմության և տեսության խորացված գիտելիքներ, հուշարձանների և
արվեստի ստեղծագործությունների նկարագրության, վերլուծության
հմտություններ,



Ծանոթացնելու մասնագիտական հետազոտություններում նորագույն
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման մեթոդներին,



Զարգացնելու

ուսանողների

մեջ

արվեստի

քննադատական

մտածողությունը, ինչպես նաև հայ և համաշխարհային արվեստի
պատմության թեմաներով զեկուցումների, գիտական հոդվածների,
դասախոսությունների պատրաստման հմտությունները:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
31. Ձևակերպելու հայ և համաշխարհային

արվեստի

տեսական

հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը,
32. Որոշելու ստեղծագործությունների ստեղծման ժամանակը, տեղը,
գեղարվեստական դպրոցը և գեղարվեստական արժեքը՝ հիմնվելով
պատկերագրական, ոճական և համեմատական վերլուծության վրա,
33. Որոշելու

արվեստի

ստեղծագործությունների

նյութական

արժեքը՝

ելնելով արվեստի շուկայի ժամանակակից պահանջներից, բիզնեսի և
մարքեթինգի սկզբունքներից,
34. Տրամադրված

բավարար

գիտելիքների

հիման

վրա

վիճարկելու,

կանխելու և հերքելու այլ ժողովուրդների կողմից հայ արվեստի
տեղծագործությունների յուրացումը,
35. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները,
36. Ներկայացնելու և սահմանելու հայ արվեստի տեղն ու նշանակությունը
համաշխարհային արվեստի համատեքստում:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Ճշգրիտ կերպով որոշելու հայ և

համաշխարհային

արվեստի

ստեղծագործությունների գեղարվեստական և նյութական արժեքը,
2. Իրականացնելու արվեստի ստեղծագործությունների մարքեթինգ,
վաճառք աճուրդներ,
3. Կազմակերպելու ցուցահանդեսներ, մասնագիտական քննարկումներ,
4. Ծավալելու
ինքնուրույն
մասնագիտական
գործունեություն,
իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանք,
5. Հայտնաբերելու Ցեղասպանության հետևանքով այլ ժողովուրդների
կողմից կողոպտված հայ արվեստի ստեղծագործությունները,
6. Վերլուծելու մասնագիտության առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց
լուծման հնարավորությունները:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տարբեր աղբյուրներից
հայթայթելու տեղեկատվություն,

վերլուծելու փաստերը և անելու

հիմնավորված հետևություններ,
2. Աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն,
3. Ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջադրելու
նոր գիտական վարկածներ,
4. Պատրաստելու զեկույցներ, գիտական հոդվածներ, հետազոտական
աշխատանքներ և վարելու գիտական բանավեճեր,
5. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների
գնահատման
համար
նախատեսվում
են
անցկացնել
ստուգարքներ, ընթացիկ ստուգումներ և քննություններ, եզրափակիչ քննություններ։
Ստուգարքները, ամփոփիչ և եզրափակիչ քննությունները անցկացվելու են բանավոր
հարցման միջոցով: Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների երկու ընթացիկ
քննությունները, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների ընթացիկ
քննություններից մեկը գնահատվում են գրավորների հիման վրա: Հետազոտական
բաղադրիչ ունեցող առարկաների ընթացիկ քննություններից մեկին ուսանողները
ներկայացնում են հետազոտական աշխատանքներ։ Ծրագրի ավարտին ուսանողները
պաշտպանության են ներկայացնում մագիստրոսական թեզ:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Արվեստաբանության
մագիստրոսի
որակավորում
ունեցող
շրջանավարտները
ուսումնառության
ավարտից
հետո
կարող
են
աշխատանքի
անցնել
պետական
և
մասնավոր
ԲՈՒՀ-երում,
թանգարաններում, գիտա-հետազոտական ինստիտուտներում, մասնավոր
պատկերասրահներում,
պետական
կառավարման
մշակութային
մարմիններում,
վարժարաններում,
դպրոցներում,
տուրսիտական
գործակալություններում և բոլոր այն հաստատություններում, որոնք առնչվում
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են արվեստին և մշակույթին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ` արտերկրում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Տպագիր գրականությունը, թվային տարբերակով նյութերի (տեսողական
պատկերների և էլ. գրքերի) տրամադրումը, համացանցային նյութի
կիրառումը (արվեստի և մշակույթի վերաբերյալ համապատասխան կայքերի
տրամադրումը), մասնագիտական ֆիլմերի դիտումը, պատկերների
ուղեկցությամբ ընթացող դասախոսությունների անցկացումը, թանգարաններ,
ցուցահանդեսներ և հուշարձաններ այցելությունը և այլն: Արտերկրում
դասավանդող մասնագետների և արվեստագետների հետ հաղորդակցություն
նաև համացանցի միջոցով:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ
որակավորումների
ազգային
շրջանակի
7-րդ աստիճանի
համար
ներկայացված բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման կենտրոնի կողմից
պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ»-ը,
«Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների լրացման
ուղեցույց»-ը և այլ նյութեր:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

Մագիստրոսական ծրագրի կարևոր նպատակներից է հայ արվեստի
բազմաբնույթ հուշարձանների ուսումնասիրությունը ամբողջ աշխարհում:

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական
կարողություններ
Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական


Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, նպատակների և

խնդիրների հստակ գիտակցման ու պարզաբանման կարողություն


Ուսանողների ակտիվության խրախուսման և մոտիվացնելու

կարողություն

Ընդհանուր նպատակ սահմանելու և դրա իրականացման
ուղղությամբ ջանքերը համատեղելու հմտություն
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Հետազոտական


Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու

կարողություն

Ոսանողներին վերլուծական հմտությունները զարգացնելու,
փաստերն ու իրողությունները ընդհանրացնելու, երևույթները
համակողմանիորեն գնահատելու, տեսական եզրակացություններ
կատարելու կարողությունների ներդրման ձգտման առկայություն

Ինտերդիսցիպլինար և համալիր հետազոտությունների
մեթոդաբանության իմացություն և իրականացման հմտություն


Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման

ուսումնասիրության մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման
հմտություն


Մագիստրանտներին, արվեստաբանության նոր մոտեցումներին ու

մարտահրավերներին համապատասխան, հետազոտական աշխատանքի
մղելու փորձառություն (կարելի է նաև մասնագիտական պահանջների մեջ
ներառել)


Այլ երկրների գիտնականների հետ ընդհանուր հետազոտական

նախագծեր մշակելու և իրականացնելու ներուժի առկայություն
Հաղորդակցման


Մագիստրանտներին որպես գործընկեր դիտարկելու և ազատ

ստեղծագործական մթնոլորտ ստեղծելու հմտություն

ՏՀՏ կիրառություն

բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝
Word, Excel, Power-Point) հմտություններ,

Մասնագիտական կարողություններ
 Արվեստաբանության հիմնախնդիրների, տարածաշրջանային
գործընթացների, արվեստաբանության ուսումնասիրության ժամանակակից
եղանակների իմացություն
Ընդհանուր պահանջներ
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Գիտական աստիճան
 գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում

Մանկավարժական փորձ
 խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը
 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների
և/կամ
մասնագիտական
որակավորման
բարձրացման դասընթացների
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ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Ձևակերպել հայ և համաշխարհային արվեստի տեսական
հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը
Ա2 Որոշել ստեղծագործությունների ստեղծման ժամանակը,
տեղը, գեղարվեստական արժեքը և գեղարվեստական
դպրոցը՝ հիմնվելով պատկերագրական, ոճական և
համեմատական վերլուծության վրա
Ա3 Որոշել արվեստի ստեղծագործությունների նյութական
արժեքը՝ ելնելով արվեստի շուկայի ժամանակակից
պահանջներից, բիզնեսի և մարքեթինգի սկզբունքներից
Ա4 Տրամադրված բավարար գիտելիքների հիման վրա
վիճարկել, կանխել և հերքել այլ ժողովուրդների կողմից
հայ արվեստի տեղծագործությունների յուրացումը
Ա5 Նկարագրել
և
վերլուծել
արվեստի
ստեղծագործությունները
Ա6

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Ճշգրիտ կերպով որոշել հայ և համաշխարհային արվեստի
ստեղծագործությունների նյութական արժեքը
Բ2
Իրականացնել
արվեստի
ստեղծագործությունների
մարքեթինգ, վաճառք աճուրդներ

Բ3

Կազմակերպել
ցուցահանդեսներ,
մասնագիտական քննարկումներ

Բ4

Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն,
ինչպես նաև իրականացնելու գիտահետազոտական
աշխատանքներ

Բ5

Հայտնաբերել
Ցեղասպանության
հետևանքով
այլ
ժողովուրդների կողմից թալանված հայ արվեստի
ստեղծագործությունները
Վերլուծելու մասնագիտության առկա խնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման հնարավորությունները

Ներկայացնել և սահմանել հայ արվեստի տեղն ու Բ6
նշանակությունը
համաշխարհային
արվեստի
համատեքստում
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Օգտվել մասնագիտական գրականությունից, տարբեր Գ4
աղբյուրներից
հայթայթելու
տեղեկատվություն,
վերլուծելու
փաստերը
և
անելու
հիմնավորված
հետևություններ

աճուրդներ,

Պատրաստել
զեկույցներ,
գիտական
հոդվածներ,
հետազոտական աշխատանքներ և վարելու գիտական
բանավեճեր

Գ2

Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն

Գ5

Գ3

Ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները և
առաջ քաշելու նոր գիտական վարկածներ
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Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը

Մոդուլի
թվանիշը Ա Ա Ա Ա Ա
1 2 3 4 5
Օտար լեզու-1
1602/Մ01
X
Օտար լեզու-2
1602/Մ02
X
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 0309/Մ03
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
1105/Մ04
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
1105/Մ05 X
ՀԲ Հայ արվեստը աշխարհի թանգարաններում և 1105/Մ06
X X
նրա ուսումնասիրությունը
ՀԲ Ձեռագրագիտություն և հայ տպագիր գրքի 1105/Մ07
X
պատմություն
Արվեստի հոգեբանություն
1105/Մ08
ՀԲ Լուսանկարչության պատմություն
1105/Մ09
X
ՀԲ Արվեստի բիզնես և մենեջմենթ
1105/Մ10
X
Արվեստի քննադատության հիմունքները
1105/Մ11
X
ՀԲ Հայ արծաթագործության պատմություն
1105/Մ12
X X
ՀԲ Հայկական գորգարվեստ
1105/Մ13
X
Զարդարվեստ
1105/Մ14
X
20-21-րդ
դդ․
հայ
արվեստի
զարգացման 1105/Մ15
X
ուղղությունները
Հայ-բյուզանդական
գեղարվեստական
կապերի 1105/Մ16 X
պատմություն
Հին քաղաքակրթությունների զարգացման թռիչքային 1105/Մ17 X X
ուղին
Ուսումնական մոդուլի անվանումը
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Ա
6

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

Գ Գ Գ Գ Գ
1 2 3 4 5
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X X

X
X

X
X

X
X

Х
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Հայկական
և
իսլամական
արվեստի
գեղարվեստական առնչությունները
Հայ տարազի արվեստը
Իրանի արվեստը
Խաչքարերի մշակույթ
Գեղագիտական ուսմունքների պատմություն

1105/Մ18

X

1105/Մ19 X
1105/Մ20 X
1105/Մ 21
1105/Մ22 X

X
X
X
X
X
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X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

«ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1602/Մ01

Օտար լեզու-1

շաբաթական 4 ժամ

գործ. – 60 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

6 ECTS կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
10. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
11. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
13. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
14. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
15. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
16. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Ա.5. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները
2. Բ.4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանքներ,
3. Գ. 1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տարբեր աղբյուրներից
հայթայթելու տեղեկատվություն, վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված
հետևություններ:
Գ.4. Պատրաստելու
աշխատանքներ

զեկույցներ,

գիտական

հոդվածներ,

հետազոտական

և վարելու գիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
20. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
21. անհատական և խմբային աշխատանք,
22. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
23. ինքնուրույն աշխատանք,
24. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
25. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
26. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր ստուգարքով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
5. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
6. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
7. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
8. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
5. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
6. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
7. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
8. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1.

John M.Swales,Christine Բ. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine Բ.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3.Սփյուռքագիտություն/հայագիտություն/մագ.1 կուրս
Literature of the Armenian Diaspora,World Literature Today,Vol. 60 No.2,Literatures of the
Middle East:A Fertile Crescent (Spring, 1986), pp. 224-228 PuԲlished Բy: Բoard of Regents of
941

the University of Oklahoma

1602 /Մ02

Օտար լեզու-2

3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

գործ. – 30 Ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
2.
3.
4.

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
6. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (Բ2-C1),
7. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:շ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարակին համապատասխան
9. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և
բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
4. Ա.5. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները
5. Բ.4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանքներ,
6. Գ. 1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տարբեր աղբյուրներից
հայթայթելու տեղեկատվություն, վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված
հետևություններ:
Գ.4.
Պատրաստելու
զեկույցներ,
գիտական
աշխատանքներ և վարելու գիտական բանավեճեր,
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հոդվածներ,

հետազոտական

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7.
8.
9.
10.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

14. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
15. 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:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1 DeԲora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
PuԲlishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan PuԲlishing 2016

0309/Մ03

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

շաբաթական 2 ժամ

գործ. – 30 ժամ

1-ին` աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEԲ - կայքերի մասին
2. սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ
3. սովորեցնել աշխատել WEԲ - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
166. հենքի դերը իր մասնագիտությունում
167. ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները
168. տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզու,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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169. ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
170. HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ.4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչով, հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 5, 5, 5, 5 միավոր, որոնց բավարար
պատասխանի դեպքում ստուգարքը համարվում է հանձնված:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Joan LamԲert, Joyce Cox , Microsoft Access 2013 Step Բy Step. // Online Training Solutions,
Inc., 2015, 429 p.

2.

ElizaԲeth Castro, Բruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. //
Peachpit Press, 2013, 576 p.

1105/Մ05

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

Շաբաթական 2 ժամ

Դաս. – 30 ժամ

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

ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

1.
Ուսումնասիրել
խորհրդահայ
արվեստաբանության
միջնադարագիտության
թերությունները, որոնք կապված են պատկերագրության ուսումնասիրության արգելքի հետ:
2. Ներկայացնել միջնադարյան արվեստի ուսումնասիրման պատկերագրական մեթոդը,
որպես հայ արվեստաբանության կենսական հիմնախնդիր:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու
Արևելաքրիտոնեական
պատկերագրությունը,

և

արևմտաեվրոպական

2. Ճանաչելու և մեկնաբանելու քրիստոնեական արվեստի տարբեր տեսարաններ՝ ըստ
հին և նորկտակարանային տեքստերի և պարականոն գրվածքների,
3. Սահմանելու հայկական քրիստոնեական արվեստի առանձնահատկությունները
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համաշխարհային արվեստի պատկերագրության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Տարբերակելու արևելաքրիստոնեական և արևմտաքրիստոնեական արվեստների,
խորհրդաբանությունը և պատկերաբանությունը,
5. Թվագրելու և տեղայնացնելու հուշարձանները՝ օգտագործելով պատկերագրական
մեթոդը:

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

Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
7. Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
8. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. Ձևակերպելու հայ արվեստի տեսական հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը:
2. Բ.4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, իրականացնել
գիտահետազոտական աշխատանք
Գ.4 Պատրաստելու զեկուցումներ, գիտական հոդվածներ և այլն,
Գ. 5. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն՝ ուղեկցված ցուցադրական նյութով,
2. Քննարկումներ,
3. Այցելություն թանգարաններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում է 4 հարց
դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպքում
ստուգարքը համարվում է հանձնված:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միջնադարյան արվեստի ուսումնասիրման պատկերագրական մեթոդը` որպես հայ
արվեստաբանության կենսական հիմնախնդիր:
2.
Միջնադարյան
հայ
արվեստի
հիմնական
պատկերագրական
շարքերը.
խորհրդաբանությունը,

կապը

արևմտաքրիստոնեկան

պատկերագրության

բյուզանդական,

վաղ

հետ.

սիրիապաղեստինյան

և

առանձնահատկությունները

և

տարբերությունները:
3. Բյուզանդական պատկերագրությունը որպես միջնադարյան կանոնիկ արվես-տի հիմք.
տեսարանների խորհրդաբանությունը:
4. Հին Կտակարանի և Նոր Կտակարանի պատկերագրության ձևավորումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ð³ÏáµÛ³Ý Ðñ., Ð³Ûáó ï»ñáõÝ³Ï³Ý ëñµ³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ: ºñ¨³Ý, 2004 Ã.:
2.

Àðñëàíîâ Â. Ã., Çàïàäíîå èñêóññòâîçíàíèå XX âåêà. Ì. 2005ã.

3.

Êóáååâ Ì. 100 âåëèêèõ áèáëåéñêèõ ñêàçàíèé. Ìîñêâà ’’Âå÷å’’ 2008

4.

Êàðð-Ãîìì Ñ., Ñëîâàðü ñèìâîëîâ â èñêóññòâå. Ìîñêâà, 2003

5.

Бобров Ю. Г., Основы иконографии памятников христианского искусства, М., Изд-во
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''Художественная школа'', 2010

1105/Մ012
Հայ արծաթագործության պատմություն
6 ECTS կրեդիտ
Շաբաթական 4 ժամ
Դաս. – 30 ժամ, սեմ.- 30 ժամ
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողին տրամադրել գիտելիքներ հայկական արծաթագործության պատմության
վերաբերյաալ,
2. Հիմնավոր պատկերացում ձևավորել հայկական արծաթագործական դպրոցների
ոճական, գեղարվեստական, տեխնիկական առանձնահատկությունների մասին,
3. Ծանոթացնել թեմայի վերաբերյալ առկա հիմնական գրականությանը և փոխանցել
գործնական գիտելիքներ արծաթագործական նմուշների ճանաչման և որոշարկման
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
171. Ներկայացնել հայկական արծաթագործության զարգացման հիմնական փուլերը,
172. Վերլուծել և ընդգծել հայկական արծաթագործական նմուշների բնորոշ ոճական
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
173. Ճանաչել և դասակարգել հայկական արծաթագործության նմուշները,
174. Որոշարկել արծաթագործական նմուշները ըստ տեխնիկայի, ժամանակաշրջանի,
դպրոցի:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
175. Ծանոթ լինել և օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
176. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
177. Կիրառել ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
3. Ա.

2.

Որոշելու

ստեղծագործությունների

ստեղծման

ժամանակը,

գեղարվեստական
դպրոցը
և
գեղարվեստական
արժեքը՝
պատկերագրական, ոճական և համեմատական վերլուծության վրա:
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տեղը,

հիմնվելով

Ա.3. Որոշելու արվեստի ստեղծագործությունների նյութական արժեքը՝ հիմնվելով
արվեստի
շուկայի ժամանակակից պահանջներից, բիզնեսի և մարքեթինգի սկզբունքներից:
Բ.5. Հայտնաբերել Ցեղասպանության հետևանքով այլ ժողովուրդների կողմից
կողոպտված հայ
արվեստի ստեղծագործությունները:
Գ.4. Պատրաստելու
աշխատանքներ և

զեկույցներ,

գիտական

հոդվածներ,

հետազոտական

վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Քննարկումներ,
3. Այցելություններ թանգարաններ և արծաթագործների արվեստանոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
Միավորների քայլը 0․5 է։

գրավոր է, գնահատվում է 4
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
բանավոր է, գնահատվում է 4
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մետաղագործության հիմնական տեխնիկաները:
2. Հայկական արծաթագործությունը և ոսկերչությունը հնագույն շրջանում:
3. Հայկական արծաթագործությունը միջնադարում:
4. Հայկական արծաթագործական կենտրոնները 17-19-րդ դդ.:
5. Հայկական արծաթագործության ավանդույթների զարգացումը 20-21-րդ դդ.:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
3. Թօքաթ Յ., Հայ արծաթագործ վարպետներ., Լոս Անջելես, 2005:
4. Graziella Vigo, I Tesori di San Lazaro degli Armeni, Milano, 2011.
5. Koyumjian D., L’orfévrerie religieuse // Ors et Trésors d’Arménie, Lyon, 2007, pp. 77-110.
6. Koyumjian D., Catalogue of the Liturgical Metalwork // The Armenian Catholicosate of
Cilicia: History, Treasures, Mission, Antelias, 2015, pp. 159-188.
7. Marchese R., Բreu M., Treasures of Faith: Sacred Relics and Artifacts from the Armenian
Orthodox Churches of IstanԲul, IstanԲul, 2015.
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1105/Մ07

Ձեռագրագիտություն և հայ տպագիր գրքի պատմություն

շաբաթական 4 ժամ

դաս. – 30 ժամ, սեմ.- 30 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել §Գիրք»

մշակութային

քննություն

6 ECTS կրեդիտ

և

առարկա-արժեքը՝

1

եզրափակիչ

սկսած

հնագույն

ժամանակներից մինչև մեր օրերը,
2. Ներկայացել ինչպես ձեռագրերը, այնպես էլ տպագիր գիրքը և պարբերական մամուլը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու ձեռագիր և տպագիր գրքերն՝ ըստ բովանդակության և
տեխնիկական հատկանիշների,
2. Կարդալու, հասկանալու և մեկնաբանելու միջնադարյան ձեռագիր գրքերի
բովանդակությունը,
3. Նկարագրելու ձեռագիր մատյանները,
4. Ներկայացնելու տարբեր հավաքածուներում պահվող հայկական ձեռագրերն և
հնատիպգրքրեը, մատնանշելու հայ ձեռագրական կորուստները հատկապես
Հայոց Ցեղասպանության հետևանով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Ճանաչելու ձեռագիր և հնատիպ գրքերը,
6. Թվագրելու և որոշելու ձեռագրի ստեղծման վայրը՝ ելնելով գրչության
առանձնահատկություններից,
7. Կիրառելու ստացած գիտելիքները աշխարհի տարբեր հավաքածուներում
պահվող հայկական ձեռագրերն ու հնատիպ գրքերը ուսումնասիրելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
9. Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
10. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
4. Ա.2. Որոշելու ստեղծագործությունների ստեղծման ժամանակը, տեղը և
գեղարվեստական դպրոցը՝ հիմնվելով պատկերագրական, ոճական և
համեմատական վերլուծության վրա:
5. Բ.4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, իրականացնել
գիտահետազոտական աշխատանք:
Բ.5.Հայտնաբերելու Ցեղասպանության հետևանքով այլ ժողովուրդների կողմից
թալանված հայ արվեստի ստեղծագործությունները:
Գ.4 Պատրաստելու զեկուցումներ, գիտական հոդվածներ և այլն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Դասախոսություն,
2. Քննարկումներ,
3. Այցելություն Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան՝ տեղում ուսումնասիրելու
հայկական ձեռագրերն ու հնատիպ գրքերը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
Միավորների քայլը 0․5 է։

գրավոր է, գնահատվում է 4
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
բանավոր է, գնահատվում է 4
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ձեռագիր և տպագիր գիրք մշակութային երևույթը, նրա հնագույն ձևերը, նյութերը,
կազմավորման ընթացքը:
2. Հայկական ձեռագրական մշակութային հաստատությունները. նրանց ունեցած
հավաքածուների նկարագրվածությունը և հրատարակված լինելու աստիճանը:
3. Ձեռագրերի նկարագրության սկզբունքները և հարցակարգերը:
4.Տպագրության առաջացման հասարակական պահանջմունքը. Հակոբ Մեղապարտի
հրատարակությունները:
5. ԺԷ-ԺԸ դդ. հայկական տպագրությունները:
6. Հայկական մամուլ. §Ազդարար» և սկզբնավորում, հայ տպագրությունը
Պարսկաստանում և Հնդկաստանում: Գիտական և հայագիտական մամուլ.
Մխիթարյան մամուլ:
7. Ի դարի Հայաստանյան և Սփյուռքի հրատարակություններն ու հրատարակիչները.
Հայկական գրադարաններ. Հայերեն գրքի ներկա կացությունն ու լուծվելիք
խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Եգանեան Օ., Աշխատութիւններ, Հրատարակութեան պատրաստեց՝ Գէորգ ՏէրՎարդանեան, ցանկերը կազմեց՝ Գայիանէ Թերզեան, Երեւան, 2014:

2. Տէր-Վարդանեան Գ., Ղազար Փարպեցու Հայոց պատմութեան եւ Թղթի
տպագիրների բնագրական վիճակը, Էջմիածին, 2016-Ը., էջ 77-110:
3. Տէր-Վարդանեան Գ., Մեսրոպ Տէր-Մովսիսեանի «Պատմութիւն Սուրբ Գրոց
հայկական թարգմանութեան» գիրքը եւ նրա մէջ նկարագրուած եւ
յիշատակուած ձեռագրերը, Էջմիածին, 2016-10, էջ 83-108:
4. Տէր-Վարդանեան Գ., «Պատմագիրք Հայոց» մատենաշարը եւ մեր
բնագրագիտութեան խնդիրները, Էջմիածին, 2016, Զ., էջ 74-98:
5. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցեան Մատենադարանի, Ա. հատոր՝
ձեռ. Հմր 1-300, Բ. հատոր՝ ձեռ. Հմր 301-600, Գ. հատոր՝ ձեռ. Հմր 601-1000, Դ
հատոր՝ ձեռ. Հմր 1001-1500, Ե. հատոր՝ ձեռ. Հմր 1501-1800, Զ. հատոր՝ ձեռ. Հմր
1801-2100, Է. հատոր՝ ձեռ. Հմր 2101-2400, Ը. հատոր՝ ձեռ. Հմր 2401-2700, Երևան
1984-2015:
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Արվեստի հոգեբանություն

3 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Տալ ելակետային գիտելիքներ գիտության երեք բնագավառների`արվեստագիտության,
էսթետիկայի և հոգեբանության հատման կետում առաջացած գիտության նոր
բնագավառի` Արվեստի հոգեբանության մասին,
2. Ներկայացնել ստեղծագործական գործընթացի, ստեղծագործող արվեստագետի,
գեղարվեստական ձևի և գեղարվեստական ընկալման հոգեբանության հիմնական
առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերլուծելու գեղարվեստական երևույթների հոգեբանականվերլուծության
մեխանիզմները, որը մեծապես կհարստացնի և կընդլայնի նրա
պատկերացումները ստեղծագործական պրոցեսի և նրա արդյունքի` արվեստի
ստեղծագործության մասին,
2. բացատրելու, որ միայն արվեստագիտական վերլուծությունը ամբողջական չի
կարող լինել առանց ստեղծագործողի և ստեղծագործության հոգեբանական
առանձնահատկությունների իմացության,
3. նկարագրելու գեղարվեստական երևույթների հոգեբանական վերլուծության
մեխանիզմները,
4. ներկայացնեուլ արվեստի հոգեբանության մեջ կիրառվող հիմնական մեթոդի՝
անձնային մոտեցման դրույթները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

կիրառելու անձնային մոտեցման սկզբունքը արվեստագետի հոգեբանությունը
ուսումնասիրելիս,

6. Կիրառելու
գեղարվեստական
ընկալման
առանձնահատկությունները
գեղարվեստական
ձևը
ստեղծագործությունը վերլուծելու ընթացքում,

հոգեբանության
և
արվեստի

7. Կիրառելու իր ընդլայնված պատկերացումները ստեղծագործական պրոցեսի և
նրա արդյունքի` արվեստի ստեղծագործության մասին և օգտագործելու այդ
գիտելիքները արվեստաբանական վերլուծության ժամանակ,
8.

կիրառելու արվեստի քննադատին անհրաժեշտ մասնագիտական
հմտությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. կատարելու հետազոտական աշխատանք արվեստի հոգեբանության խնդիրների
շուրջ,
10. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա. 6. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները:
Բ.6. Վերլուծելու մասնագիտության առկա հիմնախնդիրները և գնահատելու դրանց
լուծման հնարավորությունները:
Գ.2. Աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լսարանային դասախոսություններ, որոնք ընթանում են ցուցադրական նյութով,
2. Քննարկումներ և վերլուծություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արվեստի էությունը,
2. Արվեստի հոգեբանության առարկան, ծագման պատմությունը և ձևերի
բազմազանությունը։ Առանձին գլխով ներկայացվում է արվեստի հոգեբանության
մեջ կիրառվող անձնային մոտեցման սկզբունքը իր դրույթներով։
3. Արվեստի հոգեբանության մեջ առանցքային նշանակություն ունեցող
երևակայության,
էմպաթիայի,
ստեղծագործական
գործընթացի
ինքնակարգավորման, գեղարվեստական զգացմունքների հոգեբանության
առանձնահատկությունները։
4. Ստեղծագործական ընկալման հոգեբանության մեխանիզմները և արվեստի
քննադատի ստեղծագործության ընկալման հիմնական օրինաչափությունները։
5. Վերլուծության փորձեր հայ, ռուս և արևմտաեվրոպացի արվեստագետների
ստեղծագործության հիման վրա՝ կիրառելով դասընթացի ընթացքում ձեռք
բերած գիտելիքները արվեստի հոգեբանության ոլորտում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Басин, Е. Я., Крутоус, В. П. Философская эстетика и Психология искусства. М.,
2007.
2. Дубровский, Д. И. Проблема идеального. Субъективная реальность М. 2002.
3. Крейдлин, Г. Невербальная семиотика: Язык тела и естейственный язык. М., 2002.
4. Крутоус, В. П. Д. НОвсянико-Куликовский о связи психическойнормы и
патологии // Вестник Московского ун-та. Серия «Философия». 2005. № 3.
5. Лебедев, В. И. Раздвоение личности и бессознательное (о неосознаваемых формах
психической деятельности). М., 2002.
951

1105/Մ09

Լուսանկարչության պատմություն

3 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ

Դաս. – 30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Առանց
եզրափակիչ
դասընթաց

գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Հաղորդել գիտելիքներ համաշխարհային և հայ լուսանկարչության պատմության
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել համաշխարհային լուսանկարչության պատմության մեջ իրենց
ներդրումը ունեցած լուսանկարիչներին և իրենց աշխատանքները,
2. Որոշել, թե ինչ տեխնիկական հատկանիշներ ունեն լուսանկարները,
3.

Բնութագրել
ստեղծագործության
առանձնահատկությունները և արտահայտչամիջոցները:

գեղարվեստական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Բացահայտել լուսանկարի ստեղծման ժամանակը, տեխնիկան և տեսակը,
5. Գործնականում իրականացնել լուսանկարի հորինվածքի կառուցման հիմնական
սկզբունքները,
6. Կազմակերպել լուսանկարչական ցուցահանդեսներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Արժևորել
և
գնահատել
հայ
լուսանկարիչների
գործունեությունը
համաշխարհային լուսանկարչության պատմության մեջ,
8. Օգտվել մասնագիտական գրականությունից, պատրասել զեկուցումներ,
հոդվածներ և այլն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա. 5. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները:
Ա.6. Ներկայացնելու և սահմանելու հայ արվեստի տեղն ու նշանակությունը
համաշխարհային արվեստի համատեքստում;
2. Բ. 3.
Կազմակերպելու ցուցահանդեսներ, աճուրդներ, մասնագիտական
քննարկումներ:
3. Գ. 1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տարբեր աղբյուրներից
հայթայթելու տեղեկատվություն, վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված
հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

2.
3.

Ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասախոսությունն է, որի
ընթացքում ուսանողներին մատուցվում է տվյալ դասաժամին վերաբերող
տեսական նյութը՝ զուգահեռաբար ցուցադրելով լուսանկարներ:
Առանձին թեմաներ ուղեկցվում են տեսանյութերի դիտումով: Առանձին
պարապմունքներ իրականացվում են լսարանից դուրս:
Մեկ դաընթաց անց է կացվում Մատենադարանում, որտեղ ուսանողների և
դասախոսի ակտիվ երկխոսության, քննարկման միջոցով ամրապնդվում են
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լսարանային դասերի ընթացքում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները: Այս
ընթացքում ուսանողներն իրավունք ունեն հղել իրենց հուզող հարցերը և
ստանալ դրանց պատասխանները: Այսօրինակ դասընթացների նպատակն է
դասախոսությունների ընթացքում ձեռք բերած տեսական գիտելիքի հիման վրա
պրակտիկ գիտելիքի հաղորդումը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արվեստի
դաստիրակչական
էությունը
նշանակությունը:

և

հասարակական

Լուսանկարչության հայտնաբերման նախապատմությունը:
2. Լուսանկարչություն, պատկերների ստեղծման և պահպանման ընթացք՝
լուսային կամ այլ էլէկտրամագնիսական ճառագայթների գրանցման
միջոցով։ Լուսազգայնության երևույթը, լույսի ֆիքսումը:
3. Լուսանկարչության ծագման և զարգացման առանձնահատկությունները,
նախադրյալներն ու խնդիրները (Անգլիա, Ֆրանսիա):
4. Լուսանկարչության տեխնիկայի տեսակներն ու հնարավորությունները,
առանձնահատկությունները և արտահայտչամիջոցները:
5. Լուսանկարչության և գեղանկարչության փոխազդեցությունը, ժանրերը:
6. Հայ լուսանկարչության պատմություն. 19 , 20 և 21-րդ դ. ստեղծագործող հայ
լուսանկարիչները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քոչար Վ., Հայ լուսանկարիչներ, Երևան, 2007
2. Թաջարյան Ի., Անթուան Սևրուգին (1851-1933), կատալոգ-գրքույկ /հայ., անգլ.,
պարսկ./ , Երևան, 2015
3. Чибисов К., Очерки по истории фотографии, “Искусство”, Москва, 1987
4. Güler Ara, Antartist Yayınları, İstanԲul, 2005
5. SEVRUGIAN ԲILDER ORIENTS IN FOTOGRAFIE UND MALEREI-1980,
Zurrezeption des fotogafischen werks von Antoin-Khan Sevruguin, Museum of world
cultures, Frankfort on the main, Frankfort, 2008
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Արվեստի բիզնես և մենեջմենթ

Շաբաթական 2 ժամ

դաս.- 30 ժամ
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3 ECTS կրեդիտ

2-րդ` գարնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
1. Բացահայտել ժամանակակից արվեստի ասպարեզում գործող հիմնական բիզնես
մոդելները,
2. Ներկայացնել արվեստի ստեղծագործությունները շրջանառության մեջ դնելու և
վաճառքի մեխանիզմները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել ժամանակակից արվեստի գործընթացը,
2. Վերլուծել արվեստի կառավարման և մարքեթինգի ժամանակակից
գործընթացները,
3. Բացահայտել արվեստի կառավարման և մարքեթինգի օրենքներն ու մեթոդները,
4. Որոշել սոցիալական ցանցերի հետ աշխատանքի ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. նախագիծ հղանալ մշակույթի ոլորտում և միջոցներ գտնել իրականացման
համար,
6. Ձեռք բերել ստեղծագործող մարդկանց հետ աշխատելու
յուրահատկությունները,
7. Ստեղծագործաբար կիրառել մարքեթինգի, հասարակական
հարաբերությունների ստեղծման ձևերը, /PR/, գովազդ, տեղեկատվություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. Կազմակերպել արվեստի աճուրդներ,
9. Սովորեցնել արվեստի գործերի գնահատման ձևերը և սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա. 3. Որոշելու արվեստի ստեղծագործությունների նյութական արժեքը՝ ելնելով
արվեստի շուկայի ժամանակակից պահանջներից, բիզնեսի և մարքեթինգի
սկզբունքներից:
2.Բ. 1. Ճշգրիտ կերպով որոշելու հայ և համաշխարհային արվեստի
ստեղծագործությունների գեղարվեստական և նյութական արժեքը:
Բ. 2. Իրականացնելու արվեստի ստեղծագործությունների մաքեթինգ, վաճառք,
աճուրդներ,
Գ.5. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
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միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. XX-XXI դարերի արվեստի գործընթացները և զանգվածային մշակույթը:
2. Արվեստի կառավարման հիմունքները և ոլորտի յուրահատկությունները:
3. Մշակույթի ոլորտում նախագծի հղացումը և իրականացման միջոցների որոնումը:
4. ԱրվեստիՄարքեթինգ և շուկայի վերլուծություն:
5. Պատկերասրահային գործը, արվեստի միջնորդի մասնագիտության հիմունքները:
6. Արվեստի գործերի գնահատման մեթոդները և ժամանակակից արվեստի աճուրդները,
շքեղ գործերի վաճառքի տեխնոլոգիան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
8. Պիկիչյան Հ., Հարոյան Մ., Գրիգորյան Ա., Թանգարանային մենեջմենթ և
մարքեթինգ, Երևան, 2007
9. Барри Лорд, Гейл Д. Лoрд. Менеджмент в музейном деле, учебное пособие, М. 2002
10. Колбер Ф., Маркетинг культуры и искусства, СПб, 2004
11.
Calvin J. Goodman, Art marketing handԲook: art marketing in the 21st century, Los
Angeles, 2003
12.
RoԲertson I., Understanding Art Markets: Inside the world of art and Բusiness,New
York, 2016
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Արվեստի քննադատության հիմունքներ

3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

Դաս. – 30 ժամ

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

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

1. Ներգրավել ուսանողներին գեղարվեստական գործընթացին՝ գեղարվեստի
քննադատության գործնական մեթոդով,
2. Ձևավորել ինքնուրույն մասնագիտական քննադատական հայացք՝ տեսական
գիտելիքի և գործնական հմտության շնորհիվ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
2. Ներկայացնելու արվեստի քննադատության տեսական հիմունքները,
3. Մեկնաբանելու, վերլուծելու և գեղարվեստական քննադատության ենթարկելու
արվեստի ստեղծագործությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Կիրառելու դասընթացից ստացած տեսական գիտելիքները սեփական
մասնագիտական տեսակետն արտահայտելու և թեմատիկ հոդվածներ գրելու,

5.

Կազմակերպելու ցուցահանեսներ:

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

Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
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7.

Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

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

Ա.5 Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները :
Բ. 3. Կազմակերպելու ցուցահանդեսներ, աճուրդներ, մասնագիտական
քննարկումներ:
3. Գ.4 Պատրաստելու զեկուցումներ, գիտական հոդվածներ և այլն:
Գ. 5. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն՝ ողեկցված ցուցադրական նյութով,
2. Քննարկումներ,
3. Այցելություն թանգարաններ, ցուցասրահներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գեղարվեստական գործընթացի կոնցեպտուալ օրինաչափությունները:
2. Գեղարվեստական գործընթացների համայնապատկերը:
3. Մենագրություններ նվիրված մեկ արվեստագետի ստեղծագործությանը:
4.
Ստեղծագործությունների
համեմատական մեթոդ:

քննադատության

կոմպարատիվ՝

պատմական-

5. Ստեղծագործությունների ուսումնասիրության ձևաոճական մեթոդ:
6. Ժամանակակից արվեստի խնդիրները:
7. Այցելություն թանգարան և բնօրինակի հետ աշխատելու հմտություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Каган М. С., Искусствознание и художественная критика : избранные статьи,
Петрополис, 2001
2. Բarrett T., Why is that Art?: Aesthetics and Criticism of Contemporary Art, Oxford
University Press, 2012
3. Wolff T., Geahigan G., Art Criticism and Education, Chicago, 1997
4.

Houston K., An Introduction to Art Criticism: Histories, Strategies, Voices, Pearson,
2013
5. Orwicz M., Art Criticism and Its Institutions in Nineteenth-century France,
Manchester, 1997
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Հայ արվեստը աշխարհի թանգարաններում և նրա
ուսումնասիրությունը
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6 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս. -30 ժամ , սեմ. -30 ժամ

2-րդ` գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Տալ գիտելիքներ տարբեր երկրներում գոյություն ունեցող հայ արվեստի հիմնական
հավաքածուների, կարևոր ստեղծագործությունների, հեղինակավոր արվեստագետների
գործերի մասին,
2. Ներկայացնել դրանց ուսումնասիրության պատմությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչելու և թվարկելու հայ արվեստի նշանավոր հավաքածուները և այնտեղ
պահվող արվեստի գործերը,
2. Բացատրելու, թե որն է այդ հավաքածուներում գտնվող ստեղծագործությունների
կարևորությունը հայ արվեստի ուսումնասիրման տեսանկյունից,
3. Ներկայացնելու տվյալ հավաքածուի տեղը հայկական և համաշխարհային
թանգարանային արվեստի մեջ, մանավանդ հարևան երկրների ու ազգերի
թանգարանային արվեստի համեմատությամբ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Օգտագործելու և կիրառելու դասընթացից ստացված գիտելիքները աշխարհի
թանգարաններում գտնվող հայ արվեստի երկերի մասին կիրառել
հետազոտություն կատարելիս,
5. Կիրառելու աշխարհում գտնվող հայ արվեստի գործերի մասին գիտելիքները
հարևան երկրների հետ տարբեր վիճահարույց խնդիրների շուրջ քննարկումների,
միջազգային գիտաժողովների ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Կատարելու հետազոտական աշխատանք հայ արվեստի առանձին
հավաքածուների խնդիրների շուրջ,
7. Ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները հայ արվեստի պատմության
և տեսության դասախոսությունների, զեկույցների և հրատարակությունների մեջ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
6.

Ա.4. Տրամադրված բավարար գիտելիքների հիման վրա վիճարկել, կանխել և հերքել
այլ ժողովուրդների կողմից հայ արվեստի տեղծագործությունների յուրացումը:
Ա. 5. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները:
Բ.5. Հայտնաբերելու Ցեղասպանության հետևանքով այլ ժողովուրդների կողմից
կողոպտված հայ արվեստի ստեղծագործությունները:
Գ.4. Պատրաստելու զեկույցներ, գիտական
աշխատանքներ և վարելու գիտական բանավեճեր:

հոդվածներ,

հետազոտական

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պատկերաշարող ուղեկցվող լսարանային դասախոսություններ,
2. Ընթացիկ սեմինարներ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
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 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
Միավորների քայլը 0․5 է։

գրավոր է, գնահատվում է 4
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
բանավոր է, գնահատվում է 4
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ արվեստի առավել արժեքավոր հավաքածուները Հայաստանում և արտերկրում։
2. Հայաստանյան հավաքածուները՝ Հայաստանի պատմության թանգարանի, Մայր
Աթոռ Ս․ Էջմիածնի, Երևանի Մատենադարանի և Ազգային պատկերասրահի
հավաքածուները՝ իրենց ստեղծման պատմությամբ
և արվեստի
գործերի
համապատասխան բաժիններով։
3. Արտասահմանյան հավաքածուները՝ Երուսաղեմի, Վենետիկի, Վիեննայի
ձեռագրական հարուստ հավաքածուները, Պարսկաստանի, Անգլիայի, Ռուսաստանի,
Ռումինիայի, Լեհաստանի և Ուկրաինայի և այլ հավաքածուներում տեղ գտած հայ
արվեստի առավել արժեքավոր ստեղծագործությունները։
4. ԱՄՆ-ի հայկական հարուստ հավաքածուները երկրի տարբեր գրադարաններում և
թանգարաններում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Աթաջանյան Է․, Մադոյան Գ․, Հայ Երուսաղեմ, 2003։
Չուգասզյան, Լ., Հայ միջնադարյան կերպարվեստի ուսումնասիրության
պատմություն (1830-ական թթ. – 1950 թ.), Երևան, 2016:
3.
Բ.Բiedronska-Slota, A.Pisowicz, J.T.Petrus, Ormianie Polscy, OdreԲnosc i asymilacja,
Krakow, 1999.Cultura Si Arta Armeneasca la Gherla, Բucaresti, 2002.
4.
Graziella Vigo, I Tesori di San Lazaro degli Armeni, Milano, 2011.
5.
The Alex and Marie Manoogian museum. A Legacy of Armenian treasures. Testimony to
a people/with an introduction Բy E. Azadian, Ed. Coordinator S. Merian, Gen. Coordinator
L. Ardash, Michigan, 2013.
1.
2.
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Հայկական գորգարվեստ

6 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

դաս.- 30 ժամ , սեմ. – 30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել
ուսանողներին գորգագործության հիմունքները` գորգերի
արտադրության գործընթացը (միջոցներ, եղանակներ) և գորգագործության փուլային
զարգացումը,
2. Ուսումնասիրել հայկական գորգարվեստի առանձհատկությունները (հնագույն և
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քրիստոնեական աշխարհընկալումների դրսևորումները գորգերի հորինվածքներում և
պատկերներում), պատկերների իմաստաբանությունը, գեղարվեստական ոճը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու գորգագործության հիմունքները`ներկայացնելու գորգի և
գորգագործության ծագման վերաբերյալ տեսությունները, գործվածքի
տեսակները, գործառույթները,
2. ներկայացնելու հայկական գորգարվեստի մատենագիտությունը,
3. բացատրելու հայկական գորգերի գեղարվեստական ձևավորման կանոնները և
առանձնահատկությունները,
4. դասակարգելու հայկական գորգերը ըստ տիպերի,
5. վերլուծելու հայկական գորգարվեստի հիմնախնդիրները, գնահատելով
հայկական գորգարվեստի մշակութային արժեքը` այն դիտարկել, որպես
ազգային ինքնության բնորոշիչ,
6. պարզաբանելու հայկական գորգարվեստի հիմնախնդիրները. ուսումնասիրման
սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.

Կազմելու առարկայի սեղմ և ընդարձակ նկարագրություն,

8.

կիրառելու գորգերի հորինվածքային կառուցվածքի, պատկերների, գույների
ծագումնաբանության և իմաստաբանության վերաբերյալ ձեռք բերված
գիտելիքները այդ ուղղությամբ հետազոտություններ կատարելու նպատակով,

9. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գորգերի տիպաբանությունը և
մշակութային արժեքը որոշելու ժամանակ,
10. Պաշտպանելու հայկական գորգերը օտար ազգերի ոտնձգություններից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. կատարելու հետազոտական աշխատանք գորգարվեստի խնդիրների շուրջ,
12. զարգացնելու ձեռք բերված գործնական և տեսական գիտելիքները,
13. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից ( գրադարան,
գիտական աշխատություններ, հոդվածներ, ինտերնետ ռեսուրսներ ),
14. վարելու թեմատիկ դասընթացներ աշակերտների համար,
15. պատրաստելու թեմատիկ զեկուցումներ տարբեր գիտաժողովներում և
համաժողովներում հանդես գալու համար, հրատարակելու հոդվածներ, վարելու
բանավեճեր գորգարվեստին առնչվող հարցերի շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա.4. Տրամադրված բավարար գիտելիքների հիման վրա վիճարկել, կանխել, հերքել այլ
ազգերի կողմից հայ արվեստի ստեղծագործությունների յուրացումը:
2. Բ.5. Հայտնաբերելու Ցեղասպանության հետևանքով այլ ժողովուրդների կողմից
թալանված հայ արվեստի ստեղծագործությունները:
3. Գ.1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տարբեր աղբյուրներից հայթայթել
տեղեկատվություն, վերլուծել արվեստի գործերն ու անել հիմնավորված հետևություններ:
Գ.4. Պատրաստելու զեկուցումներ, գիտական հոդվածներ և վարել բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն լսարանում, ՀՊԹ-ի գորգերի ցուցասրահում
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2. Դիդակտիկ նյութի ցուցադրում
3. Այցելություն գորգագործական արտադրամաս
4. Թեմատիկ էքսկուրսիաներ գորգարվեստի բաժին ունեցող կենտրոններ (թանգարան,
առանձին ցուցասրահ, մասնավոր հավաքածու ունեցող կենտրոն)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
Միավորների քայլը 0․5 է։

գրավոր է, գնահատվում է 4
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
բանավոր է, գնահատվում է 4
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայկական կիրառական արվեստի բաղկացուցիչ մաս կազմող գորգարվեստի
ընդհանուր բնութագիր, գորգի սահմանում, գորգահյուս առարկաներ, գործառույթներ,
գորգի արտադրություն և հայկական գորգարվեստի մատենագիտություն:
2. Հայկական գորգերի տիպաբանական դասակարգում, քրիստոնեական արվեստի
ավանդույթները հայկական գորգարվեստում, աշխարհագրությունը, հայկական ծագում
ունեցող իսպանական, տրանսիլվանական, պոլոնեզ, Լոտտո, Հոլբայն, Մեմլինգ և
պայմանական այլ անվանումներով գորգերը:
3 Հայկական գորգերի հորինվածքային կառուցվածքի վերլուծություն, պատկերի, գույնի
կապը աշխարհարարման գաղափարի հետ, պատկերների կապը ժողովրդական
հավատալիքների, պաշտամունքների, ծեսերի հետ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
13. Քիւրտեան Յ., Գորգը հայոց մօտ, Վենետիկ, 1947
14. Գանցհորն Ֆ., Քրիստոնեա-արևելյան գորգը, Երևան, 2013
15. Թաթիկյան Վ., Արցախի տոհմագորգերը, Երևան, 2004
16. Аванесян Л., Связь изображений армянских ковров с погребальным обрядом, Анив,
N3, Москва, 2012
17. Awanessian L., Die Ornamente der armenischen Teppiche sind archaisch. Ein Hauptteil
der Ornamente armenischer Teppiche hat örtlichen Ursprung; Ohandjanian A.,
Awanessian L., Felszeichnungen in Armenian Auswirkungen auf das LeԲen des
armenischen Volkes, Wien, 2007
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Զարդարվեստ

3 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց
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եզրափակիչ

գնահատման

դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել համաշխարհային և մասնավորապես հայկական զարդարվեստի
բազմադարյա պատմությունը,
2.
Ուսումնասիրել
հայ
արվեստի
տարբեր
նմուշներում
հայտնվող
զարդամոտիվների
կապը
բյուզանդական,
վաղ
սիրիա-պաղեստինյան,
արևմտաքրիստոնեական և իսլամական օրինակների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9.

Տարանջատելու անտիկ շրջանում հայտնված զարդարվեստի տեսակներն ու
դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները,

10. ճանաչելու և մեկնաբանելու արևելյան, բյուզանդական, ինչպես նաև
իսլամական զարդանախշերի ու պատկերների բնույթն ու դրանց
նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
11.

Տարբերակելու հայկական զարդարվեստին բնորոշ
առանձնահատկությունները,

12. Հասկանալու հայկական զարդանախշերի խորհրդաբանությունը և
պատկերաբանությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
13. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
14. Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
15. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1 . Ա.5. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները:
2. Բ.4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, իրականացնել
գիտահետազոտական աշխատանք:
3. Գ.4 Պատրաստելու զեկուցումներ, գիտական հոդվածներ և այլն:
Գ. 5. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Կրթական ֆիլմերի ցուցադրություն,
3. Այցելություն թանգարաններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
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Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անտիկ արվեստում հայտնվող զարդանախշերը․ Հին Եգիպտոս, Էգեյան
ծով, Հին Հունաստան, Հռոմ։
2.

Միջնադարյան զարդարվեստ․ արաբ-մուսուլմանական, բյուզանդական,
կելտական, ռոմանական, գոթական զարդանախշեր։

3.

Նոր շրջանի նախշազարդի նմուշներ․ Վերածնունդ, Բարոկո, Ռոկոկո,
Մոդեռն շրջանների նախշազարդերն ու հյուսվածքները:

4.

Հայկական զարդանախշերի ծագումն ու զարգացումը

5.

Հայկական խաչքարերի զարդանախշերը, հայկական մանրանկարչության
բազմատեսակ նախշազարդերը․ Ճարտարապետական կոթողների և
գորգարվեստում հանդիպող զարդամոտիվները և դրանց նշանակությունը։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
18.
Буткевич Л.М., История орнамента, Москва, 2008
19.
Մնացականյան Ա., Հայկական զարդարվեստ, Երևան, 1955
20.
Քյուրքչյան Ա., Խաչերյան Հ., Հայկական զարդարվեստ, Երևան, 2010
21.
Քյուրքչյան Ա., Խաչերյան Հ., Հայկական զարդատառ, Երևան, 2012
22.
Կարագյոզյան Հ., Կորխմազյան Է., Զարդատառեր, Ալբոմ, Երևան, 1992
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20-21-րդ դդ․ հայ արվեստի զարգացման

ուղղություններն ու միտումները
Շաբաթական 2 ժամ
դաս. – 30 ժամ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3 ECTS
կրեդիտ

Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել 18-20-րդ դարերի վրացահայ կերպարվեստը, ըստ արժանվույն
չգնահատված թիֆլիսահայ նկարիչներին,
2. Ծանոթացնել «թիֆլիսյան դպրոցի» գեղարվեստական լեզվին, վերջինիս բնորոշ
առանձնահատկություններին,
3.Ամբողջացնել թիֆլիսահայ գեղանկարչության պատմական համապատկերը:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու 18-20-րդ դարերում Վրաստանում ստեղծագործած հայ
2.

արվեստագետներին,
Մեկնաբանելու թիֆլիսահայ դպրոցի գեղարվեստական
առանձնահատկությունները,

3.

Բնութագրելու ուրույն ու անկրկնելի ոճ ստեղծած թիֆլիսահայ նկարիչների
աշխատանքների հիմնական սկզբունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

Քննելու և համեմատական վերլուծության ենթարկելու թիֆլիսահայ դպրոցի
ժամանակակից արվեստագետների ստեղծագործությունները,
Գտնելու վրացահայ նկարիչների ստեղծագործական ակունքները,
ստեղծագործական գերակայությունները, և որոշարկելու նրանց աշխատանքների
հորինվածքային օրինաչափությունները, ոճական, գաղափարական
առանձնահատկությունները:

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

Կատարելու ինքնուրույն ուսումնասիրություններ արվեստի բնագավառում,
առանձնացնելու վիճահարույց խնդիրները և առաջարկելու դրանց համարժեք
լուծումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Ա.5. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները:
Ա.6. Ներկայացնելու և սահմանելու հայ արվեստի տեղն ու նշանակությունը
համաշխարհային արվեստի համատեքստում:
2. Բ.6. Վերլուծելու մասնագիտության առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց
լուծման հնարավորությունները:
3. Գ.4. Պատրաստելու զեկույցներ, գիտական հոդվածներ, հետազոտական
աշխատանքներ և վարելու գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ և քննարկումներ,
2. Պասիվ ունկնդրում,
3. Ինտերակտիվ մեթոդ՝ փոխադարձ հարցադրումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Հին Թիֆլիսի ընդհանուր բնութագիրը: Թիֆլիսահայության գեղարվեստական
կյանքը 19-20-րդ դդ.:

2.

«Թիֆլիսյան դպրոցի» դերն ու նշանակությունը ազգային նոր կերպարվեստի
զարգացման գործում:
Հովնաթանյանների տոհմի դերն ու նշանակությունը վրացահայ կերպարվեստում:
Հակոբ Հովնաթանյանի արվեստը:

3.
4.
5.

Հովսեփ Կարալյանի գեղանկարչությունը: Հ. Կարալյան և Ս. Փարաջանով:
Թիֆլիսահայ գեղանկարչության պատմական համապատկերը (Հ.
Հովնաթանյանից մինչև Գ. Խաչատրյան):

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղասյան Ա. Վ. Հայ կերպարվեստի զարգացման ուղիները XIX-XX դարերում: - Եր.:
«Ոսկան Երևանցի», 2009, 292 էջ:
2. Զաալիշվիլի Ն. Հայ նկարիչները Վրաստանում: Հակոբ Հովնաթանյանից մինչև Գայանե Խաչատրյան (Դրվագներ մեծ պատմությունից): Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20 ամյակին նվիրված կատալոգ, Ցուցահանդես առաջին,
Թբիլիսի: Վրաստանում ՀՀ դեսպանության հրատ., 2011, 107 էջ:
3. Մինասյան Մ. Հովսեփ Կարալյանի գեղանկարչությունը, արվ, գիտ. թեկ. հայցման
ատենախոսություն, Երևան, 2015, 131 էջ:
4. Авакян А. В. Из истории художественной жизни Армении (1920-1932), Ер.: «Арминиус», 2002, 212 с.
5. Гевенян С. М. Мой Тифлис, Эчмиадзин: (Тип. Святого Эчмиадзина), 2002, 288 с.
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Հայ-բյուզանդական գեղարվեստական կապերի
պատմություն
Շաբաթական 2 ժամ
դաս. – 30 ժամ

3 ECTS կրեդիտ

3-րդ` աշնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ծանոթացնել ուսանողին հայ-բյուզանդական արվեստների զարգացման
հիմնական փուլերին, կարևոր ստեղծագործություններին, հեղինակավոր և ավելի
վարպետ արվեստագետներին,
2. Ուսումնասիրել հայ-բյուզանդական արվեստների փոխազդեցությունը և
ընդհանրությունները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հայ-բյուզանդական կարևորագույն կոթողներն ու արվեստի
հատընտիր նմուշները,
2. Ճանաչելու հայ- բյուզանդական փոխազդեցության արդյունքում ստեղծված
հուշարձանները,
3. Մեկնաբանելու արվեստների առավել աչքի ընկնող
առանձնահատկությունները, հայ արվեստի ազգային կողմերը վեր հանելու և
հայեցի նկարագիրը բացահայտելու համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Առանձնացնելու հայ արվեստին բնորոշ առանձնահատկությունները,
5. Հասկանալ հայ արվեստին բնորոշ խորհրդաբանությունը և պատկերաբանությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ)
7. Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
8. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա.1.
Ձևակերպելու
հայ
և
համաշխարհային
արվեստի
տեսական
հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը:
2. Ա.6. Ներկայացնելու և սահմանելու հայ արվեստի տեղն ու նշանակությունը
համաշխարհային արվեստի համատեքստում:
3. Բ.4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանքներ:
4. Գ.4. Պատրաստելու զեկույցներ, գիտական հոդվածներ,
աշխատանքներ և վարելու գիտական բանավեճեր:

հետազոտական

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Կրթական ֆիլմերի ցուցադրություն
3. Այցելություն թանգարաններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Հայերը Բյուզանդիայում վաղ քրիստոնեական շրջանում։

2. Հայ-բյուզանդական ճարտարապետության ընդհանրությունները:
3. Հայ-բյուզանդական գեղարվեստական կապերը:
4. Կապադովկիայի ժայռափոր տաճարների որմնանկարչությունը:
5. Բյուզանդական պատկերագրությունը. Թորոս Ռոսլինը և հետռոսլինյան փուլի
հայ մանրանկարչությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տեր-Ներսեսյան Ս., Հայ արվեստը միջնադարում, Երևան, 1975:
2.

Дурново Л.А., Очерки изобразительного искусства средневековой Армении, Москва, 1979.

3.

TalBot Rice D., Art of the Byzantine era, London, 1963

4.

Der-Nersessian S., Armenian Բyzantine empire, Բoston, 1945

5.

Matthews Th., Art and architecture in Byzantium and Armenia, Hampshire, 1995
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Հին քաղաքակրթությունների զարգացման
թռիչքային ուղին
Շաբաթական 2ժամ
դաս. – 30 ժամ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3 ECTS կրեդիտ

Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
1. Բացահայտել Հին աշխարհի արվեստի զարգացման оրինաչափությունները,
2. Սովորեցնել ինքնուրույն վերլուծել Հին աշխարհի արվեստի նմուշներն իրենց
պատմական, կրոնական և ֆունկցիոնալ համատեքստերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. Տարբերակելու
Հին
աշխարհի
հուշարձանները
ըստ
պատկերագրական և ոճական առանձնահատկությունների,
2.

թեմատիկ,

Ներկայացնելու այս ժամանակաշրջանի արվեստը պայմանավորող հիմնական
գործոնները,

3. Բազմակողմանի վերլուծելու Հին արվեստի նմուշները,
4. Բացահայտելու Հին աշխարհի արվեստի սյուժեների, հորինվածքների,
կերպարների զուգահեռները Միջնադարի և Նոր շրջանի արվեստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Թվագրելու Հին աշխարհի հուշարձանները,
6. Կատարելու գիտական ուսումնասիրություն այս շրջանի արվեստի
վերաբերյալ,
7. Կատարելու թանգարանային աշխատանք Հին աշխարհի արվեստի բաժնում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. Կատարելու գիտահետազոտական աշխատանք
9. արտահայտելու և պաշտպանելու սեփական մասնագիտական տեսակետը
գիտական քննարկումների ժամանակ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա. 1. Ձևակերպելու հայ և համաշխարհային արվեստի տեսական
հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը:
Ա. 2. Որոշելու ստեղծագործությունների ստեղծման ժամանակը, տեղը,
գեղարվեստական դպրոցը և գեղարվեստական արժեքը՝ հիմնվելով
պատկերագրական, ոճական և համեմատական վերլուծության վրա:
2. Բ.3. Կազմակերպելու ցուցահանդեսներ, աճուրդներ, մասնագիտական
քննարկումներ:
Բ.4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, իրականացնելու
գիտահետազոտական աշխատանքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ թեմատիկ պատկերաշարերի ցուցադրությամբ,
2. Քննարկումներ՝ ստեղծագորությունների արվեստաբանական վերլուծության և
համեմատական անալիզի հիման վրա,
3.Թանգարանային դասախոսություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
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Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արվեստի ծագման խնդիրը նախնադարում, արվեստի գաղափարախոսությունը Հին
Արևելքի միապետություններում:
3. Հին աշխարհի արվեստի սինկրետիկ բնույթը, նրա կրոնական,
գեղագիտական,փաստագրականև այլ գործառույթները (Եգիպտոս, Միջագետք,
Հունաստան և այլն):
4. Հին աշխարհի արվեստի հիմնական հորինվածքային տիպերը, պրոֆիլային և
դիմահայաց պատկերները, մասշտաբի և հեռանկարի խնդիրները:
5. Սիմվոլիկ մտածելակերպը Հին աշխարհի արվեստում, զարդարվեստի ծագման
հարցը, խորհրդաբանությունը և զարգացման օրինաչափությունները:
7. Ավանդույթի գործոնը Հին աշխարհի արվեստում:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
23.
История Древнего Востока. От ранних государственных образований до древних
империй. Под редакцией А.В. Седова, М. 2004
24.
25.
26.

Флитнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. М., 2011
Померанцева Н.А. Картины и образы Древнего Египта. М., 2012
Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства, М. 1985

27.

Буткевич Л.М. История орнамента: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений, обучающихся по спец. «Изобразительное искусство». М., 2008
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Հայկական և իսլամական արվեստի գեղարվեստական
առնչությունները

3 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել հայկական և իսլամական արվեստի զարգացման փուլերը, առավել
կարևոր ստեղծագործությունները,
2. Ուսումնասիրել դարերի ընթացքում իսլամական աշխարհի հետ ունեցած
գեղարվեստական փոխազդեցությունների դրսևորումները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ներկայացնելու հայկական և իսլամական արվեստի առնչությունները,
2. Մեկնաբանելու դարերի ընթացքում պատմական, աշխարհա-քաղաքական
իրադարձությունների ներգարծությունը հայ արվեստի զարգացման վրա,

3. Լուսաբանելու իսլամադավան երկրներում ստեղծագործած հայ
արվեստագետներին և նրանց ներդրած ավանդը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. Բացահայտելու և հաստատելու իսլամադավան երկրներում ստեղծված և
աշխարհի տարբեր թանգարաններում պահվող արվեստի
ստեղծագործությունների հայկական լինելը,

5. Տեր կանգնելու և պաշտպանելու հայկական ստեղծագործությունները
աշխարհի տարբեր երկրների թանգարաններում թյուրիմացաբար այլ ազգերին
վերագրելուց,
6. Պարզաբանելու հայ արվեստի և հայկական գեղարվեստական մտածողության
ազդեցությունը և նշանակությունը իսլամական արվեստում,
7. Վերլուծելու և որոշել արվեստի ստեղծագործությունների տեղը, ժամանակը և
վայրը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

8. Կատարելու հետազոտական աշխատանք հայկական և իսլամական արվեստի
վիճահարույց խնդիրների շուրջ,

9. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),

10. Վերլուծելու արվեստի գործերը և կատարելու հետևություններ:
11. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա.4. Վիճարկելու, կանխելու և հերքելու այլ ժողովուրդների կողմից հայ արվեստի
տեղծագործությունների յուրացումը՝ տրամադրված բավարար գիտելիքների
հիման վրա:
Ա.6. Ներկայացնելու և սահմանելու հայ արվեստի տեղն ու նշանակությունը
համաշխարհային արվեստի համատեքստում:
2. Բ.5. Հայտնաբերելու Ցեղասպանության հետևանքով այլ ժողովուրդների կողմից
թալանված հայ արվեստի ստեղծագործությունները:
3.
Գ.4. Պատրաստելու զեկույցներ, գիտական հոդվածներ, հետազոտական
աշխատանքներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, որոնք ուղեկցվում են դասընթացին վերաբերող
պատկերներով, տեսաֆիլմերով,
2. Քննարկումներ,
3. Այցելություններ թանգարաններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
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 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արաբական, Սելջուկյան, Մոնղոլական տիրապետությունը Հայաստանում և
մշակութային փոխազդեցությունները:
1.
Հայաստանը Սեֆևյան Իրանի և Օսմանյան Թուրքիայի միջև:
2.
Հայկական և իսլամական գեղարվեստական առնչությունները
ճարտարապետական հուշարձաններում:
3.
Հայկական –իսլամական գեղարվեստական առնչությունները
գեղանկարչության մեջ:
4.
Հայկական-իսլամական արվեստի առչությունները քանդակում:
5.
Հայ-իսլամական փոխազդեցությունները զարդարվեստում և դեկորատիվկիրառական արվեստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.
3.

Chookaszian L, The motif of sphinx in the decoration of the manuscripts illuminated
Բy T’oros Roslin, Բetween Paris and Fresno, Armenian studies in honor of Dickran
Kouymjian, Armenian studies series, No. 13, California, 2008, pp. 65-90.
Contadini A., AraԲ Painting: Text and Image in Illustrated AraԲic Manuscripts,
Leiden.Բoston, 2007
Curatola G., L'Art Seljukide et Ottoman, Paris, 2010

4.

De Nikcola Բ., Dir Yildiz S., A. C. S., Peacock, Islam and Christianity in Medieval
Anatolia, Բurlington, 2015

5.

Kuehn S., The Dragon in Medieval East Christian and Islamic Art, Leiden, 2011
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Հայ տարազի արվեստը

Շաբաթական 2 ժամ

3 ECTS կրեդիտ
դաս. – 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել հայ ազգային տարազի բացառիկ գեղարվեստական արժեքը,
հարստությունը, ինքնուրույնությունը` իր ամբողջ բազմազանության մեջ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու հայ տարազի ստեղծման պատմական փաստերն ու
ժամանակագրությունը,
2. մեկնաբանելու հայ տարազի խորհրդանշական իմաստն ու կիրառության
տեսակետները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. քննելու հայկական տարազի գեղազարդման և պատկերագրական
առանձնահատկությունները,
4. վերլուծելու և որոշարկելու հայ ազգային տարազի տեղը ծիսական և աշխարհիկ
հագուստի գեղարվեստական մշակույթի մեջ,
5. բացահայտելու հայ տարազի արվեստի կապը արվեստի մյուս տեսակների և
հատկապես գեղանկարչության հետ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. ինքնուրույն վերլուծելու հայ արվեստի խնդրահարույց հարցերը և առաջարկելու
դրանց համարժեք լուծումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
7. Ա.1.
Ձևակերպելու
հայ
և
համաշխարհային
արվեստի
տեսական
հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը:
Ա.5. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները:
8. Բ.4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանքներ:
9. Գ.4. Պատրաստելու զեկույցներ, գիտական հոդվածներ,
աշխատանքներ և վարելու գիտական բանավեճեր:

հետազոտական

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ և քննարկումներ,
2. Պասիվ ունկնդրում,
3. Ինտերակտիվ մեթոդ՝ փոխադարձ հարցադրումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
9. Հայկական տարազի համալիրները:
10. Ուրարտուի ժամանակաշրջանի, Հելլենիստական դարաշրջանի,
Երվանդունիների, Արշակունիների և Բագրատունիների կառավարման շրջանի
հագուստն ու հանդերձանքը:
11. Կիլիկյան Հայաստանի, Արարատյան, Սյունյաց տարազը: Բարձր Հայքի և
Վասպուրականի տարազները:
12. Հայկական տարազի արտացոլումը արվեստում: Հայ տարազի ձևավորման
պատմությունը:
13. Եկեղեցական տարազի սիմվոլիկ նշանակությունն ու կիրառությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Բրուտյան Գևորգ, Հայկական տարազ, Երևան, 2007:
7.

Գրիգորյան Ֆլորա, Հայկական ազգային տարազ, Երևան, 2011:

8.

Փափազյան Հեղինե, Հայկական տարազ, Երևան, 2002:

9.

Արմենուհի Ստեփանյան, Հայկական տարազի զարդանախշերը (ծիսային,
գունային և նշանային համակարգեր), Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ.
22, Երևան, 2007:

10. Chookaszian Levon, The five portaits of Levon II (1270-1289) of Armenian Kingdom of
Cilicia and their connections to the Art of Mediterranean area, 2002.
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Իրանի արվեստը

ECTS 6
կրեդիտ
Դաս. – 30 ժամ, սեմ. – 30 ժամ

Շաբաթական 4 ժամ
3-րդ` աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննությունև 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել Իրանի արվեստը՝ հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը,
2. Ցույց տալ Հայկական լեռնաշխարհում և Իրանական սարահարթում ձևավորված հին
քաղաքակրթությունների՝ մասնավորապես հայկական և Աքեմենյան, Սասանյան
մշակույթների միջև եղած փոխազդեցությունների
առանձնահատկությունները
արվեստի բնագավառում,
3. Բացահայտել պարսկական մշակույթի առանձնահատկությունները, ներկայացնել
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պարսկական մանրանկարչական դպրոցները
ժամանակակից արվեստը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

և

ուսումնասիրել

իրանական

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տեսնելու

և

ճանաչելու

Իրանական

արվեստում

հայկական

մշակույթի

ազդեցությունը,
հասկանալ
Հայկական
լեռնաշխարհում
ձևավորված
քաղաքական կազմավորումների դերը Աքեմենյան կայսրության ձևավորման
գործում, ինչպես նաև Իրանական քաղաքակրթությունների ունեցած
ազդեցությունը Հայաստանի մշակույթի վրա,
2. Մեկնաբանելու սկզբնաղբյուրները, որոնք բազմազան են՝ սեպագիր տեքստեր,
առասպելներ, պատմական բնույթի երկեր (օրինակ՝ «Կյուրեղապատումը»),
հնագիտական տվյալներ և այլն,
3. Իմանալու և ճանաչելու պարսկական արվեստի կարևոր հուշարձանները
մինչիսլամական շրջանից մինչև մեր օրերը,
4. Տարբերելու պարսկական մանրանկարչական դպրոցների ոճերը և ըստ այդմ
ճանաչել տարբեր դպրոցների նմուշները,
5. Ներկայացնելու իրանական ժամանակակից արվեստին բնորոշ յուրահատուկ
գծերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.

Ճանաչելու

և

վերլուծելու

ստեղծագործությունները՝

դասընթացին

գորգ,

առնչվող

կնիքներ,

գեղարվեստական

քանդակ,

գեղանկար,

ճարտարապետական հուշարձաններ և այլն,
7. Գեղարվեստական քննադատության ենթարկել ու պարսկական
մանրանկարչական և ժամանակակից արվեստիստեղծագործությունները և
եզրահանգումներ անել:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. Կատարելու հետազոտական աշխատանք իրանական արվեստի և հայիրանական փոխառնչությունների վերաբերյալ,
9. Արտահայտել ու և պաշտպանելու սեփական մասնագիտական տեսակետը
գիտական քննարկումների ժամանակ ,
10. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1.
Ձևակերպելու հայ
և
համաշխարհային
հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը

արվեստի

տեսական

Ա 5. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները:
2. Բ.4. Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, իրականացնել
գիտահետազոտական աշխատանք:
Գ. 4. Պատրաստելու զեկույցներ, գիտական հոդվածներ, հետազոտական
աշխատանքներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասախոսությունն է, որի
3.

ընթացքում ուսանողներին մատուցվում է տվյալ դասաժամին վերաբերող
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տեսական նյութը:
6. Առանձին թեմաներ ուղեկցվում են տեսանյութերի դիտումով: Առանձին
պարապմունքներ իրականացվում են լսարանից դուրս, այցելություն
թանգարաններ, հնագիտական հուշարձաններ,
7.

Մեկ դաընթաց անց է կացվում Երևանի Կապույտ Մզկիթում, որտեղ
ուսանողների և դասախոսի ակտիվ երկխոսության, քննարկման միջոցով
ամրապնդվում են լսարանային դասերի ընթացքում ձեռք բերած տեսական

գիտելիքները:
8. Մեկ դասընթաց անց է կացվում Մատենադարանում: Ուսանողները բացառիկ
հնարավորություն կունենան մոտիկից ծանոթանալ պարսկական
մանրանկարչական բնօրինակ գործերի հետ: Այս ընթացքում ուսանողներն
իրավունք ունեն հղել իրենց հուզող հարցերը և ստանալ դրանց
պատասխանները:
9. Մեկ դաընթաց անց է կացվում Երևանի Միջին Արևելքի Թանգարանում:
Այսօրինակ դասընթացների նպատակն է դասախոսությունների ընթացքում
ձեռք բերած տեսական գիտելիքի հիման վրա պրակտիկ գիտելիքի հաղորդումը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իրանական
սարահարթը
և
այնտեղ
ձևավորված

Հին

Արևելյան

քաղաքակրթությունները:
2. Աքեմենյան Իրանի և Հայաստանի մշակութային փոխադարձ կապերի հարցի
սկզբնաղբյուրները և ուսումնասիրության պատմությունը, գեղարվեստական –
մշակութային փոխառնչությունների երկու փուլերը
3. Իրանի արվեստը Սասանյանների կառավարման ժամանակ (3-7-րդ դդ.)
4. Իրանի արվեստը 7-13-րդ դդ., 13-15-րդ դդ.
5. Պարսկական մանրանկարչական արվեստը: Շիրազյան, Ղազվինյան, Մաշհադի,
Հերաթյան, Թավրիզյան, Բաղդադյան, Սպահանյան,
դպրոցների
առանձնահատկությունները
և
ստեղծագործությունները:
6. Սեֆևյան արվեստ

մանրանկարչական
արժանահիշատակ

7. Ղաջարական արվեստ. Արևմտյան արվեստի ազդեցությունը
8. Ժամանակակից
իրանական
արվեստը
և
իրանահայ
արվեստագետները
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նշանավոր

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թաջարյան Ի. Ն., Անդրե Սևրուգյան (1894-1996), կատալոգ-գրքույկ, Երևան,
2015, /հայ., անգլ., պարսկ./
2. Հակոբյան Հ., Հովհաննիսյան Ավ., Նոր Ջուղա, Երևան, 2007
3. Hosseini-rad, A. Iranian Masterpieces of the Persian painting, Tehran: Museum of
contemporary Art PuԲlish, 2005.
4. RoԲerto Dan, From the Armenian Highland to Iran. A Study on the Relations
Բetween the Kingdom of Urartu and the Achaemenid Empire, Roma, 2015.
5. SEVRUGIAN ԲILDER DES ORIENTS IN FOTOGRAFIE UND MALEREI 1880-1980,
Diekunst des Andre “DARVISH” Sevrugian, Museum of world cultures’s catalog,
Frankfort on the main, Frankfort on the main, Frankfurt, 2008, p. 68-82, (անգլ.,
գերմ.)
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Խաչքարերի մշակույթը

6 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս.- 30, սեմ.- 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1
եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ծանոթացնել միջնադարյան հայ արվեստի կարևորագույն երևույթներից մեկի`
խաչքարարվեստի հետ,
2. Ներկայացնել ուսանողներին խաչքարային արվեստի նոր դրսևորումների հետ 20րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև մեր օրերը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ՀՀ
սահմաններից դուրս:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ներկայացնելու խաչքարի զարգացման պատմությունը,
Բացահայտելու խաչքարարվեստի ինքնատիպությունը և զարդանաշխի
զարգացման ճանապարհը,

3. Մեկնաբանելու խաչքարային արվեստի զարդաձևերի,
պատկերաքանդանկների զարգացմումն ու խորհրդաբանությունը,
4.

Ներկայացնելու հայկական իրականությունից դուրս գտնվող խաչքարային
արվեստի դրսևորումները (Իռլանդիա, Ֆրանսիա):

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

Տարբերակելու խաչքարերն ըստ ժամանակաշրջանի,

6.

Տարբերակելու խաչքարերն ըստ դպրոցների,

7.

Վերլուծելու ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվող վերջին տասնամյակներում
ստեղծված խաչքարերի և խաչակիր կոթողների իմաստաբանությունը:

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

Պատրաստել և ներկայացնել խաչքարերի մասին զեկուցումներ,

9. Վերլուծել և մեկնաբանել ցանկացած հուշարձան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա.5. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները:
Ա.6. Սահմանելու և ներկայացնելու հայ արվեստի տեղն ու նշանակությունը
համաշխարհային արվեստի համատեքստում:
2. Բ.4.Ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, իրականացնելու
գիտահետազոտական աշխատանքներ:
3. Գ.4. Պատրաստելու զեկույցներ, գիտական հոդվածներ և վարելու գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Պատկերաշարող ուղեկցվող լսարանային դասախոսություններ,
2. Ընթացիկ սեմինարներ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է
4 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում
է 4 միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Մինչխաչքարային կոթողները Հայաստանում նախաքրիստոնեական և
վաղքրիստոնեական շրջաններում:
2. Խաչքարերի ձևավորումը, հիմնական տեսակներն ու հորինվածքային
փոփոխությունները:
3. Խաչքարերի զարդաձևերի զարգացումը 8-17-րդ դարերում:
4. Բուսական, կենդանական և թեմատիկ պատկերաքանդակներով խաչքարեր:
5. Խաչքարերի քանդակագործ վարպետները:
6. Խաչքարարվեստի զարգացումը 20-21-րդ դարերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
28. Պետրոսյան Հ., Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը,
իմաստաբանությունը, Երևան, 2008
29. Աղասյան Ա., Հակոբյան Հր., Հասրաթյան Մ., Ղազարյան Վ., Հայ արվեստի
պատմություն, Երևան, 2009
30. Առաքելյան Բ. Ն., Մնացականյան Ա. Շ., Հայաստանի միջնադարյան
կոթողային հուշարձանները IX-XIII դարերի խաչքարերը, Երևան, 1984.
31. Ղազարյան Վ., Հակոբյան Հր., Հայ միջնադարյան կերպարվեստի
պատմություն, Երևան, 2012
32. Շահինյան Ա., Հայկական խաչքարերի արվեստը // Էջմիածին, 1960, Հմր Ե, Զ, Է,
Ը, Թ.:
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Գեղագիտական ուսմունքների պատմություն

6 ECTS կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ

Դաս.- 30 ժամ, սեմ.- 30 ժամ

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ձևավորել գեղագիտական հիմնախնդիրների և հասկացությունների իմացություն.
2.Տալ գեղագիտության հիմնական կատեգորիաների՝ արվեստ, գեղավեստական
գիտակցություն,գեղարվեստական
կերպար,
բովանդակություն
և
ձև,կոմպոպոզիցիա, ոճ և այլնի մասին գիտելիք:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 Ներկայացնելու իրականությունում
առանձնահատկությունները,
 Ձևակերպելու գեղարվեստական
զարգացումները,

և

արվեստում

մշակույթի

գեղագիտականի

գաղափարամիտւթյունների

 Հիմնավորելու արվեստը որպես գեղագիտության արտակարգ երևույթ:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Համակարգելու արվեստի տեսությունը,պատմությունը և քննադատությունը
համակարգում

 Տարբերելու գեղարվեստական ստեղծագործությունների,հեղինակային
ձեռագրերի, ոճական առանձնահատկությունները
 Կատարելուգեղարվեստական ատրիբուցիա և գնահատում
 Իրականացնել Գեղարվեստական ստեղծագործության հստակ, ճիշտ և
գեղեցիկ մեկնաբանություն

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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178. Վերլուծելու ստեղծագործությունները
179. Կատարելու գիտական աշխատանքեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա.1. Ձևակերպելու հայ և համաշխարհային արվեստի տեսական
հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը,
Ա.5. Նկարագրելու և վերլուծելու արվեստի ստեղծագործությունները:
Բ.6.Վերլուծելու մասնագիտության առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց
լուծման հնարավորությունները:
Գ.5. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություններ՝ դիդակտիկ նյութով ուղեկցվող
2. Քննարկումներ և վերլուծություններ
3. Թանգարանային այցելություննեղ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է
4 միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում
է 4 միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Գեղագիտական ուսմունքների պատմական
զարգացումների
նկարագրություն:
Գեղագիտական կատեգորիաներ:

2.

Արվեստը
և
գեղագիտությունը:
Գեղ.
ոճերի
առանձնահատկությունները և գեղագիտ. բնութագիրը

պատմական

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Адорно. Эстетическая теория. М. 2001. Бодлер. Об исскустве. М. 1986
2. Борев. Эстетика. В 2 т. См. 1997. Кривцун. Эстетика. М. 2000
3. Вольтер. Эстетика. М. 1980. Гуревич. Эстетика. М. 2006
4. Мартынов. Эстетика. Минск. 2003. Золкин. Эстетика. М. 2008.
5. Валери. Об исскустве. М. 1993.
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7.«ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Մշակութաբանություն 031501.01.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Մշակութաբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների,
իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են համապատասխան
մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը: Հիմք՝ Երևանի պետական
համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2016 /2017 ուստարվա ընդունելության
կանոնակարգը:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է՝


պատրաստել մշակույթի տեսությանը, պատմությանն ու դերակատարմանը, մշակութային
ժամանակակից գործընթացներին տեսական, մեթոդաբանական և հետազոտական
մակարդակներով տիրապետող, մշակութային կյանքի կազմակերպմանն ու կառավարմանը
կողմնորոշված մասնագետներ,



տալ խորը մասնագիտական գիտելիքներ մշակույթի ոլորտին առնչվող տեսական և
մեթոդաբանական խնդիրների, համաշխարհային, տարածաշրջանային և հայ մշակույթի
պատմական
դրսևորումների,
հայ
ինքնության,
մշակութային
ժառանգության
դերակատարման ու նրա հանդեպ տարվող քաղաքականության վերաբերյալ,



ձևավորել հետազոտական տեսական և մեթոդաբանական հմտություններ՝ վավերացնելու,
քննելու և ներկայացնելու Հայաստանում ու հարևան երկրներում ընթացող ժամանակակից
մշակութային գործընթացները, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, կրոնականծիսական և ժամանցային գործընթացների մշակութային բաղադրիչներն ու դրսևորումները,
մշակութային քաղաքականության տեսական և պրակտիկ հիմնախնդիրները, դրանց
կիրառական ասպեկտները։

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

վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական
գիտելիքներ մշակութաբանության, մշակութային մարդաբանության, մշակույթի
տեսության և պատմության վերաբերյալ,
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2.

ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ հայ ավանդական և արդի ինքնության
սահմանումների, աշխարհընկալման համալիրների և գործառական մեխանիզմների,
ինքնության խորհրդանշանային համակարգերի, ինքնության կերտման մոդելների
մասին,

3.

ներկայացնել տարածաշրջանի մշակութային պատկերը, հայ մշակույթի պատմությունը
և ինքնությունը, նրա քաղաքակրթական դիմագիծը, վերարտադրել տեսական և
մեթոդաբանական գիտելիքներ
արդի շրջանում տեղի ունեցող միգրացիոն
գործընթացների մշակութային դրսևորումների վերաբերյալ,

4.

դրսևորել ընդարձակ գիտելիքներ սոցիալական մարդաբանության, միջմշակութային
հաղորդակցության, ազգային փոքրամասնությունների մշակույթների, մարդու
էթոլոգիայի, կրոնածիսական գործընթացների, տոնի, ծեսի, մշակութային բիզնեսի,
մշակութային ժամանցի և մշակութային տուրիզմի տեսական և գործնական
հիմունքների, մերօրյա հայ կյանքում դրանց դերակատարումների մասին,

5.

վերլուծել քաղաքականության ու մշակույթի փոխկապակցվածության և դրսևորումների,
մշակութային քաղաքականության և մշակութային ժառանգության հիմնական
սահմանումների, դրսևորումների, ասպարեզի միջազգային և հայաստանյան փորձի
վերաբերյալ առկա գիտական քննությունները,

6.

ներկայացնել պետական ու հանրային կյանքում ծագող խնդիրների մշակութային
ասպեկտներն ու հնարավոր լուծումները, մշակութային խնդիրների շուրջ արդյունավետ
հաղորդակցվելու մեխանիզմները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. կատարել հայաստանյան մշակութային գործընթացների
նկարագրել ինքնության ավանդական և արդի մեխանիզմները,

ինքնուրույն

քննություն,

2. նկարագրել միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացները, ճանաչել խոչընդոտները
և առաջարկել լուծման արդյունավետ միջոցներ, իրականացնել վարքային դրսևորումների
մշակութային ասպեկտների հետազոտություն,
3. վավերացնել և գնահատել կրոնական և սոցիալական գործընթացների մշակութային հենքը,
հետազոտել, առաջարկներ անել տոնածիսական և ժամանցային գործընթացների
վերաբերյալ,
4. կազմել և իրականացնել սոցիալական կառուցվածքների և գործընթացների, ազգային
փոքրամասնությունների սոցիալ-մշակութային կյանքին վերաբերող ծրագրեր, գնահատել
իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը,
5. նկարագրել և գնահատել քաղաքականության և մշակույթի փոխազդեցությունները, հայ
մշակութային
ժառանգության դրսևորումները:
Կատարել արդի
միգրացիոն
գործընթացների մշակութաբանական վերլուծություն,
6. կազմել մշակութաբանական հետազոտության ծրագիր, կատարել հանրային ու պետական
կյանքի զանազան ոլորտներում ծագած խնդիրների վերաբերյալ մշակութաբանական
վերլուծություն, պատրաստել հրապարակային ելույթներ:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, համացանցային
ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ),
2. անցկացնել մշակութաբանական-սոցիոլոգիական դիտումներ և հարցումներ, նկարագրել
մշակութային գործընթացներ, նյութական և ոչ նյութական մշակույթի հուշարձաններ,
թանգարանային արտեֆակտներ,
3. ձևակերպել հետզոտության նպատակը,
քննության անհարժեշտ մեթոդները,

խնդիրները, ընտրել նյութերի հավաքման և

4. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
5. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում են անցկացնել ստուգարքներ, ընթացիկ
ստուգումներ և քննություններ, եզրափակիչ քննություններ։ Ստուգարքները, ամփոփիչ
և
եզրափակիչ քննությունները անցկացվելու են բանավոր հարցման միջոցով: Եզրափակիչ
գնահատումով դասընթացների երկու ընթացիկ քննությունները, առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթացների ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում են գրավորների հիման վրա:
Հետազոտական բաղադրիչ ունեցող առարկաների ընթացիկ քննություններից մեկին ուսանողները
ներկայացնում են հետազոտական աշխատանքներ։ Ծրագրի ավարտին ուսանողները
պաշտպանության են ներկայացնում մագիստրոսական թեզ:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Մշակութաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի
անցնել մշակույթի ուսումնասիրության, կառավարման, մշակութային կյանքի կազմակերպման,
մշակութային բիզնեսին առնչվող հաստատություններում՝
գիտա-հետազոտական հիմնարկներ, թանգարաններ, միջին մասնագիտական և բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններ,
մշակույթի
կառավարմամբ,
մշակութային
կյանքի
կազմակերպմամբ, մշակութային բիզնեսով զբաղվող հիմնարկներ (մշակույթի մարզային և
քաղաքային բաժիններ, մշակույթի տներ, տուրիստական գործակալություններ և այլն):
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Մշակութաբանության
ամբիոնի, հայագիտական այլ ամբիոնների, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտի, ՀՀ ԳԱԱ հայագիտական ու մշակութային հետազոտությունների հետ առնչվող
ինստիտուտների ասպիրանտուրաներում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Դասախոսությունների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով, տպագիր և
էլեկտրոնային
նյութերի
տրամադրում,
աուդիո
և
վիդեո
ֆիլմերի
օգտագործում,
դասախոսությունների և գործնկան պարապմունքների կազմակերպում թանգարաններում,
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երևանյան և երևանամերձ մշակութային տարածքներում և հուշարձաններում:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ որակավորումների ազգային
շրջանակի 7-րդ աստիճանի համար ներկայացված բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման
կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ»-ը,
«Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների լրացման ուղեցույց»-ը և այլ նյութեր:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական կարողություններ
Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասընթացի վերջնարդյունքների, նպատակների և խնդիրների հստակ
ձևակերպման կարողություն
 Ուսանողների հետ ինտերակտիվ դասընթացների կազմակերպման հմտություն
 Տեսական և պրակտիկ գիտելիքի փոխանցման մանկավարժական մեթոդների
տիրապետում
Հետազոտական
 Հետազոտական աշխատանքներ կատարելու և այդ փորձը ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն
 Ուսանողների մոտ վերլուծական մտածողություն ձևավորելու, տեսական
գրականության հետ աշխատելու, դաշտային նյութեր հավաքելու, վերլուծելու,
եզրահանգումներ կատարելու հմտությունների ձևավորման կարողություն
 Դասավանդման, հետազոտությունների իրականացման ուսումնասիրության
մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման հմտություն
 Գիտական նոր մոտեցումներին ու մարտահրավերներին համապատասխան
հետազոտական աշխատանքի մղելու փորձառություն
 Այլ երկրների գիտնականների հետ ընդհանուր հետազոտական նախագծեր
մշակելու և իրականացնելու ներուժի առկայություն
Հաղորդակցման
 Ուսանողների հետ գործընկերային հարաբերությունների ձևավորման հմտւթյուն
 Ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կատարելու կարողություն
ՏՀՏ կիրառություն
 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel,
Power-Point) հմտություններ,
 Համացանցի զանազան աղբյուրներից, moodle ծրագրից օգտվելու կարողություն
Մասնագիտական կարողություններ
10. Դասավանդվող

առարկայի

շրջանակում
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տեսական

և

մեթոդաբանական

համապարփակ գիտելիքի առկայություն
11. Հետազոտական հմտությունների, հետազտություն նախագծելու, իրականացնելու,
մեթոդաբանական լուծումներ գտնելու հմտություն
12. Ուսանողներին
ժամանակակից
գիտական
նվաճումներին,

մշակութային

գործընթացներին հաղորդակից դարձնելու կարողություն
13. Պետական ու հանրային կյանքում ծագող խնդիրների մշակութային ասպեկտներն
ու

հնարավոր

լուծումները,

մշակութային խնդիրների

շուրջ

արդյունավետ

հաղորդակցվելու մեխանիզմների տիրապետում։
Ընդհանուր պահանջնեԳիտական աստիճան


գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում
Մանկավարժական փորձ



խիստ ցանկալի է դասավանդման փորձը



վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների
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ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 վերարտադրել հիմնարար և համակարգված

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
կատարել հայաստանյան մշակութային գործընթացների ինքնուրույն
քննություն, նկարագրել ինքնության ավանդական և արդի
մեխանիզմները,

Ա2

Բ2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

տեսական և
մեթոդաբանական գիտելիքներ մշակութաբանության, մշակութային
մարդաբանության
(սոցիալական,
կրոնական,
պատմական),
մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ,
ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ հայ ավանդական և արդի
ինքնության սահմանումների, աշխարհընկալման համալիրների և
գործառական մեխանիզմների, ինքնության խորհրդանշանային
համակարգերի, ինքնության կերտման մոդելների մասին,
ներկայացնել տարածաշրջանի մշակութային պատկերը, հայ
մշակույթի պատմությունը և ինքնությունը, նրա քաղաքակրթական
դիմագիծը, վերարտադրել տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
արդի
շրջանում
տեղի ունեցող
միգրացիոն գործընթացների
մշակութային դրսևորումների վերաբերյալ,
դրսևորել ընդարձակ գիտելիքներ սոցիալական մարդաբանության,
միջմշակութային
հաղորդակցության,
ազգային
փոքրամասնությունների մշակույթների, մարդու էթոլոգիայի, կրոնածիսական գործընթացների, տոնի, ծեսի, մշակութային բիզնեսի,
մշակութային ժամանցի և մշակութային տուրիզմի տեսական և
գործնական
հիմունքների,
մերօրյա
հայ
կյանքում
դրանց
դերակատարումների մասին,
լուսաբանել
քաղաքականության
ու
մշակույթի
փոխկապակցվածության
և
դրսևորումների,
մշակութային
քաղաքականության և մշակութային ժառանգության հիմնական
սահմանումների, դրսևորումների, ասպարեզի միջազգային և
հայաստանյան փորձի վերաբերյալ առկա գիտական քննությունները,
ներկայացնել պետական ու հանրային կյանքում ծագող խնդիրների
մշակութային ասպեկտներն ու հնարավոր լուծումները, մշակութային
խնդիրների շուրջ արդյունավետ հաղորդակցվելու մեխանիզմները:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Բ3

Բ4

նկարագրել միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացները,
ճանաչել խոչընդոտները և առաջարկել լուծման արդյունավետ
միջոցներ, իրականացնել վարքային դրսևորումների մշակութային
ասպեկտների հետազոտություն,
վավերացնել և գնահատել կրոնական գործընթացների մշակութային
հենքը, հետազոտել, առաջարկներ անել տոնածիսական և
ժամանցային
գործընթացների
վերաբերյալ,
նկարագրել
և
պատկերագրել
քաղաքակրթության
և
մշակույթի
առանձնահատկությունները։
կազմել
և
իրականացնել
սոցիալական
կառւցվածքների
և
գործընթացների,
ազգային
փոքրամասնությունների
սոցիալմշակութային
կյանքին
վերաբերող
ծրագրեր,
գնահատել
իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը,

Բ5

նկարագրել և գնահատել քաղաքականության և մշակույթի
փոխազդեցությունները,
հայ
մշակութային
ժառանգության
դրսևորումները: Կատարել արդի միգրացիոն գործընթացների
մշակութաբանական վերլուծություն,

Բ6

կազմել մշակութաբանական հետազոտության ծրագիր, կատարել
հանրային ու պետական կյանքի զանազան ոլորտներում ծագած
խնդիրների վերաբերյալ
մշակութաբանական վերլուծություն,
պատրաստել հրապարակային ելույթներ:

Գ1

օգտվել
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից
(գրադարաններ,
համացանցային
ռեսուրսներ,
գիտական
մենագրություններ և հոդվածներ),

Գ4

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը.

Գ2

անցկացնել մշակութաբանական-սոցիոլոգիական դիտումներ և
հարցումներ, նկարագրել մշակութային գործընթացներ, նյութական և
ոչ
նյութական
մշակույթի
հուշարձաններ,
թանգարանային
արտեֆակտներ.

Գ5

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,

Գ3

ձևակերպել հետզոտության նպատակը, խնդիրները, ընտրել նյութերի
հավաքման և քննության անհարժեշտ մեթոդները.

Գ6

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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հետազոտությունների

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Ժամանակակից հայ ինքնություն
Հայ ավանդական աշխարհընկալում և ինքություն
ՀԲ Արդի Հայաստանի սոցիակալան գործընթացների
մարդաբանություն
Թվանշային մարդաբանություն
Մարդու էթոլոգիա
Միգրացիոն գործընթացի մշակութային առումները
Հայոց տոնածիսական մշակույթ (ավանդույթ և
արդիականություն)
Մշակութաբանական հետազոտությունների
մեթոդաբանություն
Մասնագիտական դասընթացներ/կամընտրական 9/3
Ժամանցը և զվարճանքը հայոց մշակույթում
Կրոնի մարդաբանություն
ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը
Քաղաքականություն և մշակույթ
Քաղաքակրթությունների տեսություն և պատմություն
Կոնֆլիկտի մարդաբանություն
Մասնագիտական դասընթացներ/կամընտրական 12/2
ՀԲ Քաղաքային տարածքի կազմակերպման
հիմնախնդիրներն արդի Հայաստանում
ՀԲ Խաչքարային մշակույթ
ՀԲ Տուրիզմի մշակույթ և մշակութային տուրիզմ

Մոդուլի
թվանիշը
1701/Մ01
0309/Մ02
1602/Մ03
1602/Մ04
1701/Մ05
1701/Մ06
1701/Մ07
1701/Մ08

Ա Ա Ա Ա
1 2 3 4
X

Ա Ա
5 6

Գ
2

Գ
3

Գ
4

Գ
5

Գ
6

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

1701/Մ15

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
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X
X
X

X

1701/Մ13

1701/Մ15
1701/Մ15

Գ
1
X

X

1701/Մ09
1701/Մ10
1701/Մ11
1701/Մ12

1701/Մ14
1701/Մ14
1701/Մ14
1701/Մ14
1701/Մ14

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Բ Բ Բ Բ Բ Բ
1 2 3 4 5 6
X

X
X

X

X

«ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1107/Մ01



Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 1, գործ.-1

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ձևավորել կայուն գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալական ոլորտում հետազոտության
մեթոդաբանության առանձնահատկությունների մասին:



ներկայացնել
հետազոտության և գիտականության
ժամանակակից մոտեցումներն ու չափանիշները:



ամրապնդել ձեռք բերած տեսական գիտելիքը և մեթոդները պրակտիկ աշխատանքի
օգնությամբ:

սկզբունքների

վերաբերյալ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5. ներկայացնել «հետազոտություն» և «գիտականություն» հասկացությունների հիմնական
բովանդակությունը, հետազոտման մեթոդաբանության վերաբերյալ ժամանակակից
մոտեցումներն ու տեսական դրույթները.
6. նկարագրել
հումանիտար
և
սոցիալական
մեթոդաբանության առանձնահատկությունները,

գիտություններում

կիրարկվող

7. ներկայացնել գիտական հետազոտության հետ կապված մեթոդաբանական, արժևորման,
էթիկական և այլ խնդիրները
8. բացատրել գիտական հետազոտության պլանավորման հետ կապված բոլոր հիմնական
քայլերը:
9. Ներկայացնել գիտական տեքստի ստեղծման հիմնական սկզբունքներն ու չափանիշները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
11. կիրառել
հետազոտության և գիտականության մասին յուրացրված գիտելիքները
ուսանողական գիտական գործունեության մեջ,
12. գործնականում իրականացնել գիտական տեքստի ստեղծման ձեռք բերած հմտությունները,
13. մշակել և կիրառել ուսուցողական հետազոտության պլանավորումն ու իրականացումը:։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
14. կիրառել գիտելիքներ պրակտիկայում, ձևակերպել հետազոտական խնդիրներ, կազմել
գիտական հետազոտության հայտ, պլանավորել գիտական աշխատանքն ըստ փուլերի:
15. ցուցաբերել հմտություններ տվյալների վերլուծության և տարբեր ժանրերի գիտական
տեքստեր ստեղծման ուղղությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
4. Ա1 վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական

գիտելիքներ մշակութաբանության, մշակութային մարդաբանության (սոցիալական,
կրոնական, վիզուալ, պատմական), մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ,
5. Բ6 կազմել մշակութաբանական հետազոտության ծրագիր, կատարել հանրային ու
պետական կյանքի զանազան ոլորտներում ծագած խնդիրների վերաբերյալ
մշակութաբանական վերլուծություն, պատրաստել հրապարակային ելույթներ,
6. Գ3 ձևակերպել հետազոտության նպատակը, խնդիրները, ընտրել նյութերի հավաքման և
քննության անհարժեշտ մեթոդները.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. դասախոսություններ,
10. հիմնական թեմաների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով,
11. ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների կողմից ընտրված թեմաների շուրջ,
հիմնական գրականության և հետազոտությունների
ուսանողներին:
12. Գործնական աշխատանքների իրականացում:

էլտարբերակների

հանձնում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն ընդունվում է բանավոր հարցման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
6. Գիտական հետազոտության նպատակներն ու սկզբունքները: Գիտական հետազոտության
արժևորման խնդիրը:
7. Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների ոլորտում հետազոտության
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և էթիկական խնդիրները:
8. Գիտական հետազոտության բաղադրամասերն ու փուլերը:
9. Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների ոլորտում հետազոտության աղբյուրների և
նրանց վավերացման խնդիրները:
10. Հումանիտար և սոցիալական գիտություններում գիտական վերլուծության սկզբունքներն ու
տեսակները:
11. Գիտական ծրագրի ձևավորման և գիտական հայտի գրելու սկզբունքներն ու
առանձնահատկությունները:
12. Գիտական տեքստի ստեղծման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները.
13. Գիտական տեքստերի ժանրերը:
4. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ. Գիտահետազոտական
աշխատանք կատարելու սկզբունքները, Ե., 2014:
2. Бурда А.Г. Основы научной деятельности, Краснодар, 2015
3. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология научного исследования, М., 2010
4. Բrew A. The nature of research. Inquiry in academic contexts, London, New York, Routledge,
2001
5. Rosenwasser D., Stephen J. Writing analytically, Cengage Learning, 2015.
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3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ
գործ. – 2
1-ին` աշնանայինկիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEԲ - կայքերի մասին,


սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ,



սովորեցնել աշխատել WEԲ - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հենքի դերը իր մասնագիտությունում,
2. սահմանել ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները,
3. նկարագրել տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգը և
հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզուն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր ACCESS–ով,
5. ստեղծել ինտերնետային կայք HTML-ով և տեղադրել ինտերնետում։
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ4 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ,
2. համագործակցային ուսուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն անցկացվում է բանավոր հարցման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
14. Joan LamԲert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step Բy Step. // Online Training Solutions,
Inc.,2015, 429 p.
15. ElizaԲeth Castro, Բruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. //
Peachpit Press, 2013, 576 p.
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գործ. – 4
989

6 ECTS կրեդիտ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
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,



զարգացնել մասնագիտական
կարողությունը:

հարցերի

շուրջ

քննարկելու

և

բանավիճելու

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճիշտ ընկալել մասնագիտական տեքստերի 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:
9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք
է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
2. Գ5 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
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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 անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաներիշուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. John M.Swales, Christine Բ. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA, 2003.
2. John M Swales and Christine Բ.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3. Middle East:A Fertile Crescent (Spring, 1986), pp. 224-228 PuԲlished Բy: Բoard of Regents
of the University of Oklahoma․

1602 /Մ04
շաբաթական 2 ժամ
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Օտար լեզու-2
գործ. – 2
ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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3 ECTS
կրեդիտ



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
11. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (Բ2-C1),
12. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
13. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարակին համապատասխան
14. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
15. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
5. Գ5 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
16. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
17. անհատական և խմբային աշխատանք,
18. ինքնուրույն աշխատանք,
19. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. DeԲora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007.
2. Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
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3. Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
PuԲlishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012.
5. Pauline Cullen “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge, English, 2014.
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Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

շաբաթական 2 ժամ

դաս. – 2

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել կայուն գիտելիքներ մշակութային հետազոտություններով զբաղվող
գիտական հայեցակարգերի տեսական և մեթոդաբանական մերօրյա ձեռքբերումների
վերաբերյալ,


ներկայացնել հայ մշակույթի պատմության, հայ հասարակության մշակութային
ներկա գործընթացների և հայաստանյան մշակութաբանության էական խնդիրների
քննությունը,



ամրապնդել՝ ձեռք բերած տեսական գիտելիքի և հետազոտական մեթոդների
օգնությամբ՝ հայ մշակութային համալիրների և մեխանիզմների ավանդական և
ներկա
դրսևորումները,
հարևան
մշակույթների
և
մշակութային
նորամուծությունների հետ փոխհարաբերությունները, արտաքին ազդեցության
ազդակները և զարգացման հեռանկարները ինքնուրույն քննելու հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հայ մշակույթի հիմնական կերպարը, նրա ազգային և էթնիկ
առումները, առանձին բնորոշումները հայ հանրույթի և մշակույթի վրա տարածելու
բարդությունները
մշակույթի
հիմնական
տեսական
բնութագրերի
ու
բաղկացուցիչների նորագույն բնորոշումների լույսի ներքո,

2. դասակարգել և բնութագրել հայ մշակութային համալիրների և մեխանիզմների
ավանդական և ներկա դրսևորումները,

3. ներկայացնել

համաշխարհային
և
հարևան
մշակույթների
հետ
փոխհարաբերությունները, արտաքին ազդեցության մեխանիզմները և զարգացման
միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. քննել և ներկայացնել հայաստանյան մշակութաբանության էական խնդիրները,
5. կատարել

հայաստանյան

արդի

հիմնական

մշակութային

գործընթացների

ինքնուրույն քննություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. ներկայացնել մշակույթի հիմնական բնութագրերի և բաղկացուցիչների նորագույն
բնորոշումները,
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7. ցուցաբերել համապարփակ գիտելիքներ մշակույթն ուսումնասիրող ժամանակակից
գիտական համակարգերի (կուլտուրոլոգիա, մշակութային մարդաբանություն,
մշակութային հետազոտություններ) և դրանցից բխող տեսական-մեթոդաբանական և
պրակտիկ խնդիրների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
7. Ա1 վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական
գիտելիքներ մշակութաբանության, մշակութային մարդաբանության (սոցիալական,
կրոնական, վիզուալ, պատմական), մշակույթի տեսության և պատմության
վերաբերյալ,
8. Բ6 կազմել մշակութաբանական հետազոտության ծրագիր, կատարել հանրային ու
պետական կյանքի զանազան ոլորտներում ծագած խնդիրների վերաբերյալ
մշակութաբանական վերլուծություն, պատրաստել հրապարակային ելույթներ,
9. Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ,
համացանցային ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ)։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
13. դասախոսություններ,
14. հիմնական թեմաների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով,
15. ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների կողմից ընտրված թեմաների շուրջ,
16. հիմնական գրականության և հետազոտությունների էլտարբերակների հանձնում
ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքն ընդունվում է բանավոր հարցման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից․
1. Մշակույթի սահմանումները և դրանցից բխող տեսական-մեթոդաբանական և
պրակտիկ խնդիրները:
2. Գլոբալացում, մշակույթ, ինքնություն, քաղաքացիական հասարակություն:
3. Էթնիկն ու ազգայինը, մշակույթն ու ինքնությունը, իրականն ու խորհրդանշականը:
Ազգային պետության «հայկական ընկալումը»:
4. Գոյատևման ավանդական մեխանիզմների հետազոտման խնդիրները. ընտանեկանազգակցական համակարգը, համայնքը, գենդերային փոխատեղման մեխանիզմները,
աղքատության մշակույթը:
5. Մոնոէթնիկ հանրույթի էթնոցենտրիկ դրսևորումների քննության պրոբլեմները. հայ
գնչուներ:
6. Մշակութային ժառանգության տեսական և պրակտիկ ներուժը. պահպանությամբ
տարվելը
և
առաջընթացի
կասեցումը,
մշակութային
ժառանգության
հետազոտությունը և «ազգային շահը»:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ․
1. Պատմություններ աղքատության մասին, հ. 1, Երևան, 2001:
2. Պետրոսյան Հ., Ընտանեկան-ազգակցական և հարևանական համակարգերը
համայնքային համագործակցության համատեքստում//Հայաստանյան համայնքն
այսօր. մասնակցային զարգացման վճռորոշ գործոններն ու խնդիրները (սեմինարի
նյութեր), Երևան, Համաշխարհային բանկ, 2003, էջ 36-41:
3. Պետրոսյան Հ․, Հայ ինքնության խորհրդանշանները և դրանց մերօրյա
դրսևորումները. տապանակիր լեռը և կորուսյալ դրախտը//Հայկական ինքնության
խնդիրները 21-րդ դարում, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 123138:
4. Костина А. В. Теоретические проблемы современной культурологии: Идеи, концепции,
методы исследования, М., 2009.
5. Petrosyan H. Name and Prestige: Self-Designation, Outsider-Designation, and the Search for
a Neutral Designation (On the System of Ethnonims of the Armeinain Gypsies) Anthropology & Archeology of Eurasia, vol. 41, no. 1 (Summer, 2002), pp. 16-25).
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դաս.- 2, սեմ․-2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8.

6 ECTS կրեդիտ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
քննություն

Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել կայուն գիտելիքներ ինքնություն եզրի, հայ և այլ ժողովուրդների
ինքնության շուրջ ծավալվող ժամանակակից դիսկուրսի վերաբերյալ,
 քննարկել ինքնության և ազգայնականության հետ առնչվող տարբեր հարցեր,
 լուսաբանել ուսանողին ժամանակակից հայ ինքնության մշակութաբանական
առանձնահատկությունները:
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9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. ներկայացնել «ինքնություն» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, այդ
եզրի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. նկարագրել ժամանակակից ազգային ինքնության կերտման և հաստատման տարբեր
մոդելները,
3. քննարկել
համաշխարհային
և
հայ
«ազգ»
և
«ազգային
հասկացությունների շուրջը ծավալվող ժամանակակից դիսկուրսը։

ինքնություն»

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4. բացահայտել ազգային ինքնության համակարգի
դրսևորումների պատճառներն ու պայմանները,

բաղադրիչներն

ու

դրանց

5. մեկնաբանել և իրարից տարանջատել ինքնաճանաչման տարբեր մեխանիզմները,
6. գնահատել ազգային ինքնություն ձևավորող մերօրյա բազմաշերտ և բազմաբնույթ
դաշտը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
7. վերլուծել ինքնաճանաչման հետ կապված հարցերը մերօրյա արագ փոփոխվող
աշխարհում,

8. լուսաբանել օտար և սեփական մշակույթի և ազգային ինքնության
առանձնահատկությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
14. Ա2 ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ հայ ավանդական և արդի ինքնության
սահմանումների, աշխարհընկալման համալիրների և գործառական մեխանիզմների,
ինքնության խորհրդանշանային համակարգերի, ինքնության կերտման մոդելների
մասին,
15. Բ1 կատարել հայաստանյան մշակութային գործընթացների ինքնուրույն քննություն,
նկարագրել ինքնության ավանդական և արդի մեխանիզմները:
16. Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ,
համացանցային ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ)։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. ինտերակտիվ դասախոսություններ,
4. դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:
5. հիմնական գրականության էլ., աուդիո- և առանձին դեպքերում տեսատարբերակների
հանձնում ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ ինքնությանը վերագրվող հատկանիշները՝ ինքնության եզրի ժամանակակից
դիսկուրսիվ
2. դաշտում:
3. Հայ ինքնությունը արեալային և ավելի լայն աշխարհագրական համեմատությամբ:
4. Ինքնություն

ձևավորող

բաղադրիչները՝

լեզուն,

կրոնը,

խմբովի

կիսվող

գաղափարներն ու
5. պատկերացումները, հանգուցային իրադարձություններն ու խորհրդանիշները:
6. Ինքնության ձևափոխման եղանակները բնական և կրիտիկական պայմաններում:
7. Հայերին հատուկ դիասպորալ (տրանսազգային) հատկությունները և դրա հետ
կապված
8. մշակութաբանական կանխատեսումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբրահամյան Լևոն (2002). Ազգային ինքնության հաստատման չորս հարացույցները
// Ինքնության հարցեր: Տարեգիրք, Եր., 2002, էջ 43-56:
2. Աբրահամյան Լևոն, Հայաստանը և հայկական սփյուռքը / 21-րդ Դար. “Նորավանք”
գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, 2006, հ. 1(11), էջ 31-52:
3. Смит, Энтони. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий
наций и национализма. М., 2004.
4. Хобсбаум Э. Массовое производство традиций: Европа, 1870—1914 //
Неприкосновенный запас,
N 104 (6/2015) / http://www.nloԲooks.ru/node/6830.
5. AԲrahamian L. Armenian Identity in a Changing World. Costa Mesa, Cal.: Mazda
PuԲlishers, 2006.

11107/Մ07
շաբաթական 4 ժամ

Հայ ավանդական աշխարհընկալում և
ինքնություն
դաս. – 2, սեմ. – 2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

6 ECTS կրեդիտ

2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել կայուն գիտելիքներ հայ մշակույթի քաղաքակրթական բնութագրի, նրա
պատմական դրսևորումների և ինքնութենապահպան գործառույթների վերաբերյա,


ներկայացնել հայ աշխարհընկալման և ինքնության ավանդական (հեթանոսական,
ժողովրդական, քրիստոնեական) համալիրները,
գործառնական մեխանիզմները,
լանդշաֆտային, ծավալային և պատկերագրական դրսևորումները,



մանրամասնել հայաշխարհն ու կենսընթացը նկարագրող ու պատկերող հիմնական
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համալիրները, հայ խորհրդանշանների պատմական և ժամանակակից դրսևորումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. ներկայացնել հայ մշակույթի ակունքները, զարգացման պատմական ընթացքը, հայ
աշխարհընկալման համալիրները, գործառնական մեխանիզմները,

7. մանրամասնել մշակութային ժառանգության սահմանումները, նրա պահպանությանն ու
դերակատարմանն ուղղված
միջազգային հռչակագրերը,
հայաստանյան
իրողությունները, հայ մշակութային իմիջի և ժառանգության հանդեպ բռնայուրացման
նկրտումները, մեթոդներն ու պրակտիկաները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8. ինքնուրույն ներկայացնել հայ աշխարհընկալման և ինքնության ավանդական
համակարգը՝
ներառյալ
նրա
կոնկրետ-ժամանակային,
նկարագրական
և
պատկերագրական դրևորումները,
9. կատարել հայ մշակույթի ավանդական և ժամանակակից դրսևորումների վերաբերյալ
ինքուրույն քննություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. նկարագրել և վերլուծել աշխարհընկալմանն ու ինքնությանը առնչվող պատմամշակութային և ժամանակակից դրսևորումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2 ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ հայ ավանդական և արդի ինքնության
սահմանումների, աշխարհընկալման համալիրների և գործառական մեխանիզմների,
ինքնության խորհրդանշանային համակարգերի, ինքնության կերտման մոդելների
մասին,
2. Բ1 կատարել հայաստանյան մշակութային գործընթացների ինքնուրույն քննություն,
նկարագրել ինքնության ավանդական և արդի մեխանիզմները,
3. Գ4 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հիմնական թեմաների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների կողմից ընտրված թեմաների շուրջ,
4. հիմնական գրականության և հետազոտությունների էլտարբերակների հանձնում
ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
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հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխարհընկալումը, մտահայեցակարգը և
ինքնությունը պատմական հոլովույթում:
Ինքնության տիպաբանությունը: Էթնիկ և ազգային ինքնություն: Մշակութային լանդշաֆտը:
Տարածության ընկալումն ու համալիրները: էթնիկ տարածքը. հայրենիքը և Թորգոմյան տունը:
Իդեալական կենսատարածքի ընկալումն ու պատկերագրությունը. աշխարհը որպես այգի:
Տիեզերքի հայկական առասպելական մոդելի բնութագրման շուրջ. սրբազան լեռը:
Մշակութային լանդշաֆտը: Տաճարը և կոթողը. փակ և բաց սրբազան տարածքների
կազմակերպումը: ժամանակը: Շրջանը և վեկտորը. ժամանակի հեթանոսական և
քրիստոսաբանական ընկալումը:
Վերջի մասին առասպելը և հայ մշակույթի
կատարածաբանական ուղղվածությունը:
Պատմության առաջնակարգ նշանակությունը
կենսընթացի կանխատեսումների գործում: Կենսընթացն ու կենսաձևը. արտաքինն ու ներքինը.
հայ կյանքը արտաքին նշանի ներքո, օտարն ու թշնամին, հերոսը և նահատակը, երկրագործը,
այգեպանը, հովիվը, արհեստավորն ու արվեստագետը, առևտրականը, իմաստունը,
մեծատունն ու աղքատը: Վարվելակարգը, ընտանիքը, համայնքը և հասարակությունը,
տղամարդը
և
կինը,
հյուրասիրությունը,
հանդուրժողականությունն
ու
անհանդուրժողականությունը, լռելը և խոսելը: Հիշատակը և կենաց մատյանը։ Ողջերը և
մեռածները, սգի մշակույթ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ինքնության հարցեր / խմբ. Ա. Ստեփանյան, Երևան, Զանգակ, 2002:
2. Կյանքի մատյանը հայ մշակույթում. գաղափարաբանություն և պատկերագրություն //
Թանգարան, 2012, էջ 40-50:
3. Պետրոսյան Հ. Անանիա Շիրակացու «Խրախճանականքը» և միջնադարյան խնջույքը Հայաստանը և Քրիստոնյա Արևելքը, Երևան, 2000, էջ 356-361:
4. Պետրոսյան Հ. Գլոբալացումը և հայ ինքնության ավանդական խորհրդանշանները.
Տապանակիր լեռը, Նոյի այգին, Կորուսյալ դրախտը - Քաղաքակրթությունների
երկխոսություն. ժողովրդավարություն և խաղաղություն, Երևան, 2002, էջ 169-180:
5. Petrosyan H. Symbols of Armenian Identity – in.: Armenian Folk Arts, Culture and Identity,
Indiana Univ. Press, 2001, pp. 25-70.
6. Պետրոսյան Հ., Ողջերը և մեռածները. մահը և անմահությունը հայ ավանդական
աշխարհընկալման համակարգում - Գիտություն և տեխնիկա, 2003, թիվ 6-7, էջ 54-60։
7. Petrosyan H. The Book of Life in Armenian Christian Culture: Ideology and Iconography, Museums and
Written Communication, Tradition and Innovation, Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 215-227.
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ՀԲ Արդի Հայաստանի սոցիալական
6 ECTS կրեդիտ
գործընթացների մարդաբանություն
շաբաթական 4 ժամ
դաս․-2 ․ սեմ․-2
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ
քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝


ձևավորել սոցիալական կառույց, սոցիալական կառուցվածք և սոցիալական գործընթաց
հասկացությունների մասին պատկերացումները՝ արդի մշակութային համատեքստում,



ամրապնդել սոցիալական մարդաբանության ոլորտում և մասնավորապես սոցիալական
կառուցվածքի և սոցիալական կառույցների մշակութային առանձնահատկությունների
վերաբերյալ կայուն տեսական գիտելիքներ,



ձևավորել սոցիալական մարդաբանության և հատկապես սոցիալական կառույցների
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մարդաբանության ոլորտում հետազոտությունների անցկացման մեթոդաբանության և
արդի գիիտական խնդիրների մասին գիտելիքներ ու ոլորտը հետազոտելու հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցել սոցիալական գործընթացների և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
նկատմամբ ժամանակակից գիտական, մասնավորապես, մարդաբանական մոտեցումները,
2. բացատրել
արդի
հայ
հասարակության
սոցիալական
գործընթացների
օրինաչափությունները և մշակութային առանձնահատկությունները,
3. նկարագրել սոցիալական գործընթացների և կառույցների տեղն ու գործառույթները
մշակութային համակարգերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ի մի բերել ժամանակակից սոցիալական գործընթացների օրինաչափություններն ու
առանձնահատկությունները,
5. գիտականորեն վերլուծել ժամանակակից հայաստանյան հասարակության սոցիալական
կառուցվածքը և սոցիալական գործընթացները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
7. ստեղծագործաբար կիրառել կրոնական մշակույթի և կրոնական գործընթացի մասին
ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
Ա1 վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական
գիտելիքներ մշակութաբանության, մշակութային մարդաբանության (սոցիալական,
կրոնական, վիզուալ, պատմական), մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ,
2.

Բ4 կազմել և իրականացնել սոցիալական կառւցվածքների և գործընթացների, ազգային
փոքրամասնությունների սոցիալ-մշակութային կյանքին վերաբերող ծրագրեր, գնահատել
իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը,

3.

Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ,
համացանցային ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ)։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. դիդակտիկ նյութերի /պրեզենտացիաների, ֆիլմերի/ մատուցում,
4. դասընթացի պրակտիկ մաս կազմող հետազոտական մինի-ծրագրերի կազմակերպում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1000

1. Սոցիալական գործընթացներ և կառույցներ. մշակութային մարդաբանական մոտեցում:
2. Արդի հայաստանյան հասարակության սոցիալական կառուցվածքը:
3. Էլիտան որպես սոցիալ-մշակութային կառույց:
4. Ոչ-էլիտայի սոցիալ-մշակութային նկարագիրը:
5. Սոցիալական կառույցների փոխներգործումը, համագործակցումն ու բախումները
մշակութային մարդաբանության տեսակետից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պատմություններ աղքատության մասին, գիրք 1 (2001), գիրք 2 (2007), Հազարաշեն
ազգաբանական հետազոտությունների կենտրոն, Եր.:
2. Дерлугьян Г. Адепт Бурдье на Кавказе. Эскизы к биографии в миросистемной перспективе,
Издательский дом “Территория будущего”: М. 2010.
3. Antonyan Yu. (ed.) Elites and “Elites”: Transformations of Social Structures in post-Soviet Armenia
and Georgia, Yerevan, Independent edition, 2016.
4. Antonyan Yu. 2012. The Armenian Intelligentsia today: discourses of self-identification and selfperception, LaԲoratorium, vol. 4(1), pp. 76-100.
5. Danielyan H. et al. 2014. The political elite of Post-independence Armenia, Edit-Print: Yerevan.
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Թվանշանային մարդաբանություն

շաբաթական 4 ժամ
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8.

6 ECTS կրեդիտ

դաս. - 2, սեմ․-2
2 ընթացիկ քննություն և 1
եզրափակիչ քննություն

Դասընթացի նպատակն է՝
 Ոսումնասիրել մարդկանց և թվային միջավայրերի փոխազդեցությունները
 Պատրաստել մասնագետ, որը կարողանում է հետազոտել, վերլուծել,

թվանշանային միջավայրեը, դրանցում հաղորդակցության մշակութային
առանձնահատկությունները, զարագացնել մշակութային զգայունակությունը:
 Քննարկել մասնագիտական էթիկայի խնդիրները նորովի, քանի որ առցանց

դաշտային աշխատանքը նոր էթիկական դիսկուրսներ է ստեղծում
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9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

ներկայացնել «թվանշանային մարդաբանություն» հասկացության և գիտակարկի
առաջացման և զարգացման տեսությունները,


նկարագրել ժամանակակից աշխորհում թվանշանային մծակույթի տարբեր
մոդելները, դրանց նշանակությունը հանրային կյանքում և ապագա
փոխակերպումների հնարավորությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


Սովորում է կատարել թվանշանային միջավայրերի հետազոտություն, զարգացնել քննադատական
մտածողությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


Տիրապետում է թվանշանային մարդաբանության հիմնական ուղղություններին, հետազոտական
մեթոդներին և տեսական խնդիրներին:
Կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները ակադեմիական և առօրյա միջավայրերում:



10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2 ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ թվանշանային համակարկերի և
մարդաբանության սահմանումների, թվանշանային միջավայրերի և գործառական
մեխանիզմների, թվանշանային համակարգերի և հանրության վրա դրանց
ազդեցության մասին,
2. Բ1 կատարել հայաստանյան մշակութային
հետազոտություն և վերլուծություն:

գործընթացների

ինքնուրույն

Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, համացանցային ռեսուրսներ,
գիտական մենագրություններ և հոդվածներ)։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.




Համակարգչային և համացանցային գիտելիքների միջոցաով առցանց համակարգերի
և տիրույթների հետազոտության հմտությունների մասին ինտերակտիվ
դասախոսություններ,
դիդակտիկ նյութերի մատուցում` համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով:



գրականության և տեսադասախոսությունների վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է.
ընթացիկ քննություններ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն, հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թվանշանային մարդաբանության ձևավորումը որպես գիտակարգ, գիտական

խնդիրները
2. Վիրտուալ, կիբեր և թվանշանային մարդաբանություն, ազգագրություն: ձևավորման

ժամանակագրությունը, ուղությունների տարբերությունը և հետազոտական
խնդիրները
3. Հետազոտական էթիկան հեռավար թվանաշանային հետազոտությունների
ժամանակ
4. Բջջային հեռախոսների մարդաբանություն
5. Քաղաքականացնելով թվանաշին մարդաբանությունը, խնդիրները և ընկալումներ
6. Թվանշանային ժողովրդավարություն
7. Վերաիմաստավորելով թվանշանային մարդաբանությունը՝ Թոմ Բոելսթորֆ
8. Վիրտուալ ազգագրություն ընթացիկ քննություն
9. Սոցիալական մեդիայի մարդաբանությունը
10. Սոցիալական մեդիայի մարդաբանությունը
11. Սարքեր և selfy-ներ. ինքնաբացարկից մինչև ինքնանորաձևություն
12. Բազմամշակութայնություն և բազմազանություն
13. Թվային քաղաքականություն
14. Մարդաբանության թվանշանային ապագան
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Haidy Geismar and Hannah Knox., Digital Anthropology, 2nd Edition, 2021
 Daniel Miller, Digital anthropology, 2018


Boellstorff, TD, Digital Anthropology, 2013/2018,



Brian J. Hurn and Barry Tomalin, Cross- Cultural Communication: Theory and Practice
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Մարդու էթոլոգիա

3 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս․-2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ձևավորել կայուն գիտելիքներ մարդկային վարքի կենսաբանական հիմնաշերտի, նրա
ժառանգաբանական մեխանիզմների և այդ վարքի մշակութային դրսևորումների
վերաբերյալ գոյութուն ունեցող գիտական մեթոդների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. նկարագրել մարդու վարքի ընդհանրական դրսևորումները վարքաբանական
մեթոդներով (առաջատարություն, ագրեսիա, հանդուրժողականություն, հույզեր,
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միմիկա, ժեստեր և այլն),
2. վերարտադրել նրանցից յուրաքանչյուրի էվոլյուցիոն ճանապարհով ձևավորման,
զարգացման պատմությունը և մշակութային դրսևորումները,
3. քննարկել

հետազոտության

արդյունքները

խաչամշակութային

համեմատական

համատեքստում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4. գործնականում իրականացնել կոնկրետ վարքային դրսևորման հետազոտություն
ունիվերսալ մեթոդական հարցաշարի միջոցով,
5. կառուցել վարքային հատկանիշների քարտեզներ,
6. կատարել մշակութաբանական քննություններում վարքաբանության մշակութային
ընդհանրական և տարբերակված դրսևորումների հաշվառում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
8. կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4 դրսևորել ընդարձակ գիտելիքներ սոցիալական մարդաբանության, միջմշակութային
հաղորդակցության, ազգային փոքրամասնությունների մշակույթների, մարդու
էթոլոգիայի, կրոնա-ծիսական գործընթացների, տոնի, ծեսի, մշակութային բիզնեսի,
մշակութային ժամանցի և մշակութային տուրիզմի տեսական և գործնական
հիմունքների, մերօրյա հայ կյանքում դրանց դերակատարումների մասին,
2. Բ2 նկարագրել միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացները, ճանաչել
խոչընդոտները և առաջարկել լուծման արդյունավետ միջոցներ, իրականացնել
վարքային դրսևորումների մշակութային ասպեկտների հետազոտություն,
3. Գ6 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ, սեմինարներ,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների կողմից ընտրված թեմաների շուրջ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1004

1. Մարդու էթոլոգիան մարդաբանական գիտաճյուղերի համակարգում, կապը հարակից
գիտությունների հետ, ուսումնասիրության առարկան և մեթոդը:
2. Ագրեսիա, հաշտարարություն․ առաջատարության երևույթը։
3. Ոչ վերբալ հաղորդակցություն, հույզեր և միմիկա։
4. Գեղեցկության և գրավչության հոգեբանությունը վարքաբանական տեսանկյունից,
սեռական վարքի մշակույթ:
5. Ծիծաղի և ստի հոգեբանությունը վարքաբանական տեսանկյունից:
6. Աղքատության վարքաբանությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бутовская М.Л., Язык тела: природа и культура, “Научный мир”, Москва, 2004, 440 с.
2. Дарвин Ч., О выражении эмоций у человека и животных,“Питер”, Санкт-Петербург, 2001,
371 с.
3. Козинцев А. Г., Человек и смех, “Алетейя”, СПб, 2007, 236 с.
4. Мацумото Д., Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования и
открытия, “Прайм-ЕВРОЗНАК”, СПб, 2008, 668 с.
5. Суэми В., Фернхем А., Психология красоты и привлекательности, “Питер”, Москва-СПб,
2009, 240 с.
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Միգրացիոն գործընթացների մշակութային
առումները

շաբաթական 2 ժամ

Դաս-2

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

3 ECTSկրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել ուսանողների մասնագիտական
կարողությունները,
տրամադրել
խոր և
համակողմանի գիտելիքներ արդի շրջանում տեղի ունեցող միգրացիոն գործընթացների
մշակութային դրսևորումների վերաբերյալ,


սովորեցնել ուսանողներին
հմտություններ հետազոտելու, վերլուծելու և գնահատելու
Հայաստանի բնակչության արտաքին և ներքին միգրացիոն գործընթացների մշակութային
փոխակերպումները արդի գիտական տեսությունների և մոտեցումների շրջանակներում,



ձևավորել կայուն գիտելիքներ միգրացիոն գործընթացների
ավանդական և արդի դրսևորումների վերաբերյալ:

մշակութային առումների

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
20. ներկայացնել արդի միգրացիոն գործընթացների մշակութային առումները, զարգացման
պատմական ընթացքը, պատճառները, միգրացիայի ուսումնասիրության
մեթոդաբանական մոտեցումները,
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21. նկարագրել ընդունող հասարակություններում միգրանտների ինտեգրացիայի,
ասիմիլիացիայի, անդրազգայնության և հայրենիք վերադարձին առնչվող արդի գիտական
տեսությունները, սոցիալ-տնտեսական և էթնոմշակութային հետևանքները,
22. ձևավորել գործնական հմտություններ միգրացիոն գործընթացների մշակութային
առումների հետազոտման, տվյալների հավաքման, վերլուծության ձևերի վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
11. կատարել արդի միգրացիոն գործընթացների մշակութային
առումների
վերաբերյալ
վերլուծություն, միգրանտների և նրանց ընտանիքների շրջանում տեղեկատվության հավաքում և
մշակում,
12. ցուցադրել գործնական կարողությունները՝ միգրացիայի
կանխարգելման վերաբերյալ,

և մարդկանց

13. օգտագործել միգրացիոն գործընթացների մշակութային առումների
տեսություններ և մոտեցումներ:

մասին

շահագործման
ժամանակակից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
14. վերլուծել միգրացիոն գործընթացների մշակութային առումներին առնչվող փաստեր, կատարել
ընդհանրացումներ միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական և էթնոմշակութային պատճառների և
հետևանքների վերաբերյալ,
15. կիրառել գիտելիքներ պրակտիկայում, ձևակերպել և վերլուծել միգրացիային առնչվող
խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
17. Ա3 ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ միգրացիայի եզրույթի, սահմանումների, արդի
տեսությունների, Հայաստանի բնակչության ավանդական և արդի միգրացիոն, գործընթացների
սոցիալ-մշակութային և էթնոժողովրդագրական հետևանքների մասին, վերարտադրել
տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
արդի շրջանում տեղի ունեցող միգրացիոն
գործընթացների մշակութային դրսևորումների վերաբերյալ,
18. Բ5
նկարագրել և գնահատել տնտեսական քաղաքականության և միգրացիայի
փոխազդեցությունները; Այդ համատեքստում ձևակերպել հայ
և օտար մշակութային
արժեքների փոխանցումները: Կատարել արդի միգրացիոն գործընթացների մշակութաբանական
վերլուծություն,
19. Գ3 ձևակերպել հետազոտության նպատակը,
քննության անհրաժեշտ մեթոդները։

խնդիրները, ընտրել նյութերի հավաքման և

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հիմնական թեմաների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների ընտրած թեմաների շուրջ,
4. հիմնական գրականության և հետազոտությունների էլեկտրոնային տարբերակների հանձնում
ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
1006

մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Համաշխարհային և հայաստանյան հասարակության զարգացման պատմությունում
միգրացիոն գործընթացների դերը, պատճառները, ձևերը, փուլերը և մոդելները:
2. Ժամանակակից գլոբալիզացիոն գործընթացներում միգրացիան որպես սոցիալ-մշակութային
ձևափոխումների գործոն:
3.

Միգրացիայի վերաբերյալ արդի տեսությունները և ուսումնասիրության մեթոդաբանական
մոտեցումները։

4. Հայաստանի բնակչության արդի միգրացիոն գործընթացները և դրա սոցիալ-մշակութային և
էթնոժողովրդագրական հետևանքները։
5. Ինքնության հիմնախնդիրները միգրացիայի համատեքստում։
6. Միգրացիան և ընտանիքի մոդելի փոխակերպումները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գալստյան Մ., Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների միգրացիան
(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 208 էջ:
2. Գալստյան Մ., Արտագնացությունը Հայաստանում (XIX դարի երկրորդ կես – XX դարի
80-ական թթ.), Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, նյութեր և ուսումնասիրություններ, Երևան,
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, N 26, էջ 1-88:
3. Եգանյան Գ., Միգրացիոն գործընթացների կառավարման հիմունքներ, Ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, 2019
4. Թադևոսյան Ա., Միգրացիա և առօրեականություն. Ճանապարհորդություն մշակույթների և
պրակտիկաների սահմանագծին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, 168 էջ:
5. Юдин Т. Н. , Социология миграции. М., 2006, 272с.
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Հայոց տոնածիսական մշակույթ (ավանդույթ և
3 ECTS
արդիականություն)
կրեդիտ
շաբաթական 2 ժամ
դաս․-2,
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել տոն և ծես երևույթները և դրանք հետազոտող գիտակարգերը,
2. հաղորդել կայուն գիտելիքներ հայոց տոնածիսական մշակույթի հիմնական
համալիրների
վերաբերյալ՝
գաղափարական
հենք,
աշխարհընկալում,
արարողակարգ, գործառույթ, գեղագիտական պատկերացում, նշանակություն,
կիրառություն,
3. քննության առնել և ուսանողի գիտելիքներն ամրապնդել օրացուցային տոների և
կենսընթացի անցումնային փուլերում իրականացվող ծիսական ավանդույթների ու
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դրանց արդի փոխակերպումների վերաբերյալ: Ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ
ձևավորել մշակութային հետազոտություններին միտված հայեցակարգերի տեսական
և մեթոդաբանական ժամանակակից դրսևորումների ընկալման և կիրառման
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մասնագիտորեն յուրացնել և ներկայացնել «տոն» և «ծես» երևույթներին առնչվող
ժամանակակից գիտական մոտեցումները,
2. սահմանել և նկարագրել տոն երևույթը, հայոց տոնական-ծիսական մշակույթի
նախաքրիստոնեական և քրիստոնեական արմատները, աշխարհընկալումը,
արարողակարգերը, գործառույթները,
3. նկարագրել օրացուցային տոները, դրանց կազմակերպման ավանդական և արդի
եղանակներն ու մեխանիզմները, սահմանել կենսընթացի անցումնային փուլերը
վավերացնող ավանդական
փոխակերպումները:

տոներն

ու

ծեսերը

և

դրանց

ժամանակակից

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համեմատել ավանդական և ժամանակակից տոներն ու ծեսերը և վերլուծել դրանց
արդի փոխակերպումները,
5. քննարկել մերօրյա տոների և ծիսական արարողությունների

կազմակերպման

խնդիրները համապատասխան կառույցների հետ,
6. դրսևորել կայուն և համակողմանի գիտելիք ավանդական և ժամանակակից տոների և
ծեսերի արդի փոխակերպումների հարցերին առնչվող հետազոտությունների և
պրակտիկ խնդիրների իրականացման գործընթացներում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Գործնական մասնակցություն ունենալ ավանդական և ժամանակակից տոների և
ծեսերի արդի փոխակերպումների հարցերին առնչվող հետազոտական և
կազմակերպման աշխատանքներին,
2. Մասնագիտորեն կողմնորոշվել հայոց ավանդական, ժամանակակից և փոխառնված
տոների և ծեսերի մշակութային դաշտում: Օգտվել առաջնային և երկրորդային
աղբյուրներից, տեղեկատվական կայքերից,
3. համադրել փաստերը, եզրահանգումներ կատարել և ներկայացնել գործնական
առաջարկներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 Կայուն և ընդարձակ գիտելիքներ դրսևորել տոն և ծես երևույթների, տոնածիսական
մշակույթի ավանդական և արդի գործառույթների և առանձնահատկությունների
վերաբերյալ։ Նկարագրել և գնահատել տոնական, ծիսական գործընթացների մշակութային
հենքը։
Բ3 Ամբողջական պատկերացում կազմել կենսընթացի անցումնային փուլերը վավերացնող
ավանդական տոների ու ծեսերի և դրանց ժամանակակից փոխակերպումների մասին:
Համապարփակ գիտելիքներ դրսևորել հայոց տոնական-ծիսական մշակույթի
նախաքրիստոնեական և քրիստոնեական արմատների, աշխարհընկալման,
1008

արարողությունների, գործառույթների, օրացուցային տոների տիպաբանության,
պարբերականության, կազմակերպման ավանդական և արդի եղանակների ու
մեխանիզմների վերաբերյալ։
Գ4 Իրականացնել դաշտային հետազոտություններ, վերլուծել և առաջարկություններ անել
արդի տոնածիսական և ժամանցային գործընթացների վերաբերյալ։ Ստեղծագործաբար
կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հիմնական թեմաների համակարգչային ներկայացում,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ և գործնական պարապմունքներ,
4. ընթացիկ տոների և ծեսերի տեսագրությունների, նկարագրությունների քննարկում,
մասնակցություն և վերլուծություն,
5. հիմնական գրականության և էլեկտրոնային հրատարակությունների տրամադրում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տոն երևույթի բնութագիրը, գաղափարաբանությունը, պարբերականությունը,
տիպաբանությունը: Տոնն իբրև բնության և հասարակության վերակերտող և
տիեզերաստեղծ արարողակարգ:
2. Ավանդական օրացուցային տոների նախաքրիստոնեական և քրիստոնեական
արմատները, հոգևոր և աշխարհիկ ավանդույթները, արարողակարգը, գործառույթն
ու նշանակությունը անցյալում և մեր օրերում։
3. Պետական, ժողովրդական և եկեղեցական տոները հայ
ժամանակակից հասարակության կյանքում: Համայնքը և տոնը:

ավանդական

և

4. Ավանդական տոնի կազմակերպման սկզբունքներն ու եղանակները. տոնական
տարածք, միջավայր, վարք: Զոհաբերության խորհուրդը:
5. Բնության զարթոնքին և պտղաբերությանը նվիրված տոնն իբրև համայնքի
վերակերտման և շարունակականությունն ապահովող միջոց:
6. Նախնյաց պաշտամունքին նվիրված տոնածիսական արարողակարգը:
7. Տոնը որպես սերունդների ժառանգական կապի ու կյանքի հավերժության մեխանիզմ:
8. Երեք աշխարհների կապի խորհուրդը ավանդական տոների ու ծեսերի մշակութային
համատեքստում (ծնունդ, հարսանեկան ծես, թաղման ծես):
9. Ավանդական տոների և ծեսերի արդի փոխակերպումները:
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10. Ժամանակակից տոներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ալիշան Ղ., Հայոց հին հավատքը կամ հեթանոսական կրոնը, Երևան, 2002:
2. Առաքելյան-Խառատյան Հ., Հայ ժողովրդական տոներ, Երևան, 2005:
3. Լալայան Ե., Ծիսական կարգերը հայոց մեջ, ԱՀ, գիրք 23, Թիֆլիս, 1912,էջ 197-230:
4. Մանուկյան Ա., Հայ եկեղեցու տոները, Թեհրան, 1994:
5. Մկրտչյան Ս., Տոներ. հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ,
6. հավատալիքներ (ավանդույթ և արդիականություն), Երևան, 2009:
7. Շագոյան Գ․, «Յոթ օր, յոթ գիշեր»․ հայոց հարսանիքի համայնապատկեր, Երևան, 2011,
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․։
8. Օդաբաշյան Ա., Ամանորը հայ ժողովրդական տոնացույցում, ՀԱԲ, հ. 9, Երևան,
1971:
9. Ստեփանյան Գ․, Նոր տարուց վերջին զանգ․ տոնական պրակտիկաներ, հիշողություն և
վերականգնում, Երևան, 2020, ՀԱԻ հրատ․։
10. Armenian Folk Arts, Culture, and Identity.- Eds. L. ABrahamian, N. Sweezy, photography
editor S. Sweezy. Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 2001.
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Մշակութաբանական հետազոտությունների
մեթոդաբանություն
շաբաթական 2 ժամ
դաս․-2
2-րդ գարնանային կիսամյակ
2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3 ECTS կրեդիտ



Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով խոր և
համակողմանի
գիտելիքներ
մշակույթի
բնագավառում
իրականացվող
մշակութաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանության վերաբերյալ,



ձևավորել վերլուծելու և գնահատելու ունակություններ, հայ հասարակությունում տեղի
ունեցող մշակութային ներկա գործընթացները
հետազոտելու, վերլուծելու և
գնահատելու վերաբերյալ՝ արդի գիտական տեսությունների և
իմացաբանական
մոտեցումների շրջանակներում,



զարգացնել գործնական հմտություններ մշակույթում կիրառվող մի շարք
հետազոտական մեթոդների, տվյալների հավաքման, ամբողջացման և վերլուծության
ձևերի վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել մշակույթի ոլորտում կատարվող
հետազոտությունների վերաբերյալ
ժամանակակից գիտական մոտեցումները.
մեթոդ, մեթոդաբանություն, տեսական
մոտեցում, իմացաբանություն հիմնական եզրերի ճիշտ կիրառումը, բնութագրերը և
տեսական հիմքերը.
2. նկարագրել մշակույթի վերաբերյալ մեկնաբանվող քննադատական տեսությունները և
դրանց շրջանակներում կիրառվող մեթոդաբանությունը,
3. բացատրել մշակութաբանական հետազոտություններ իրականացնելու սկզբունքները,
ընթացակարգերը,
արդյունքների
վերլուծության
և
ներկայացման
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4. կիրառել տեղեկատվության հավաքման, մշակման և վերլուծության մեթոդները,
5. գործնականում իրականացնել պրակտիկ աշխատանքներ արդի սոցիալ-մշակութային
գործընթացների ուսումնասիրության ոլորտում,
6. մշակել և կիրառել ոչ բարդ տարաբնույթ մշակութային մոդելներ և փաթեթներ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառել գիտելիքներ պրակտիկայում, ձևակերպել և հետազոտել խնդիրներ, հավաքել և
վերլուծել տեղեկատվություն տարբեր աղբյուրներից,
8. կիրառել քանակական և որակական հետազոտություններ, աշխատել հետազոտական
խմբերում, վերլուծել փաստեր և կատարել ընդհանրացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6 ներկայացնել պետական ու հանրային կյանքում ծագող խնդիրների մշակութային
ասպեկտներն ու հնարավոր լուծումները, մշակութային խնդիրների շուրջ
արդյունավետ հաղորդակցվելու մեխանիզմները,
2. Բ6 կազմել մշակութաբանական հետազոտության ծրագիր, կատարել հանրային ու
պետական կյանքի զանազան ոլորտներում ծագած խնդիրների վերաբերյալ
վերլուծություններ,
3. Գ2 անցկացնել մշակութաբանական-սոցիոլոգիական դիտումներ և հարցումներ,
նկարագրել մշակութային գործընթացներ, նյութական և ոչ նյութական մշակույթի
հուշարձաններ, թանգարանային արտեֆակտներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք, արտալսարանային հարցաթերթերի մշակում,
3. հարցազրույցների իրականացում, տվյալների ամփոփում,
4. դիդակտիկ նյութերի մատուցում- համակարգչային շնորհանդեսներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերում «մեթոդ», «մեթոդաբանություն»,
«տեսական մոտեցում», «իմացաբանություն» եզրույթների հիմնախնդիրը:
2. Մշակույթի
ուսումնասիրության
կառուցվածքային-գործառութային,
մոտեցումները:

էվոլյուցիոն,
պատմահամեմատական,
դիֆուզիոն,
սիմվոլիկ
ինտերակցիոնիզմի
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3. Մշակույթի վերաբերյալ արդի տեսությունները:
4. Մշակույթի ոլորտում տեղեկատվության հավաքման որակական և քանակական
մեթոդները, ընթացակարգերը և արդյունքների վերլուծությունը:
5. Միջմշակութային տարածության
աշխատանքներում:

հաղթահարման

խնդիրները

հետազոտական

6. Էթիկական խնդիրները մշակութաբանական հետազոտություններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գալստյան Մ., Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների
միգրացիան (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,
Եր., 2015:
2. Թադևոսյան Գ., Որակական սոցիոլոգիական հետազոտություններ, Եր., 2006:
3. Иванов С. А. Методы изучения культуры, Великий Новгород, 2002.
4. Макаров М. Л. Основы теории дискурса, М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.
5. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория,
процедуры и техники/ Пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой., М., 2001.
6. Флиер А. Я, Культурология для культурологов, М., 2000
7. Методы изучения культуры, Красноярск : СФУ, 2020
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ՀԲ Ժամանցը և զվարճանքը հայոց մշակույթում

շաբաթական 2 ժամ

դաս.- 2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


դիտարկել ժամանցի և զվարճանքի ավանդական ու արդի մշակույթը որպես հասարակության
ազատ ժամանակը կազմակերպող, հուզական լարվածությունը կանոնակարգող և տնտեսության
զարգացումը խթանող, հանրույթի վարքային համալիրը ձևավորող բազմագործառույթ
բաղադրիչներից մեկը,



ներկայացնել ժամանցի և զվարճանքի արդի ձևերը, միջոցներն ու ներկա մշակութային
գործընթացներում
թեմայով
պայմանավորված
ժամանակակից
դրսևորումներն
ու
առանձնահատկությունները,



ամրապնդել հետազոտական մեթոդների կիրառմամբ ձեռք բերած գիտելիքները և որոշակի
հմտություններ ամրագրել ժամանցի և զվարճանքի հայոց ավանդական և արդի մշակութային
ժառանգությունը առավել համապարփակ պատկերացնելու և ինքնուրույն վերլուծելու գործում։



սովորեցնել ակադեմիական մեթոդաբանությամբ հետազոտել և գրավոր ներկայացնել հայոց
մշակույթում ժամանցի և զվարճանքի որևէ դրսևորում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ժամանցի և զվարճանքի պատմական զարգացման փուլերը, ավանդական և արդի
տեսակները, դրանց դրսևորումները և կազմակերպման միջոցները,
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2. նկարագրել ժամանցով և զվարճանքով պայմանավորված զբոսաշրջային շուկան, Հայաստանի
տարբեր մարզերում ժամանցի և զվարճանքի կազմակերպման առանձնահատկությունները,
դրանց ազգագրական և գաստրոնոմիական դրսևորումները և ժամանակացույցը (հացի, գինու,
տոլմայի, խորովածի, բանասացության և այլ փառատոններ)։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ըստ հարկի և մասնագիտորեն կիրառել ժամանցի և զվարճանքի մշակույթում օգտագործվող
եզրերն ու հասկացությունները,
4. գործնականում իրականացնել հայոց ավանդական և արդի ժամանցային
մշակույթի
ուսումնասիրություններ և մասնագիտորեն ներկայացնել մասնավորն ու ընդհանուրը,
5. վերոնշյալից ելնելով՝ կատարել ինքնուրույն մշակութաբանական քննություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. ներկայացնել ոլորտի նորագույն բնորոշումները անհրաժեշտ փաստերի հավաքման,
համեմատության և
վերլուծության հիման վրա և համապատասխան եզրահանգումներ
կատարել,
7. կիրառել ժամանցի և զվարճանքի մշակույթի խնդիրներին առնչվող տեսական, գործնական և
մեթոդաբանական գիտելիքները մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4 դրսևորել ընդարձակ գիտելիքներ սոցիալական մարդաբանության, կրոնածիսական
գործընթացների, տոնի, ծեսի, մշակութային բիզնեսի, մշակութային ժամանցի և մշակութային
տուրիզմի տեսական և գործնական հիմունքների, մեզանում դրանց կիրառումների մասին,
2. Բ3 վավերացնել և գնահատել կրոնական գործընթացների մշակութային հենքը, հետազոտել,
առաջարկներ անել տոնածիսական և ժամանցային գործընթացների վերաբերյալ,
3. Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, համացանցային
ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հիմնական թեմաների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով,
3. ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների կողմից ընտրված թեմաների շուրջ,
4. հիմնական գրականության և հետազոտությունների Էլեկտրոնային հրատարակությունների
հանձնում ուսանողներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ ավանդական ժամանցի մշակույթը:
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2.
3.
4.
5.
6.

Բանահյուսությունն իբրև ժամանցի կազմակերպման ձև:
Միջնադարյան ժողովրդական դրաման` որպես նոր թատրոնի հիմք:
Խաղի պատմամշակութային արժեքը:
Ժամանակակից հայ հասարակության ժամանցային նախասիրությունները:
Համացանցն իբրև հանրույթի վարքային մշակույթի բաղկացուցիչ:

7. Տուրիզմը ժամանցի կազմակերպման միջոց:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խառատյան-Առաքելյան Հ., Հայ ժողովրդական տոները, Երևան, 2005:
2. Հայզինգա Յ., Մշակույթի խաղային տարրի սահմանման

փորձ, Երևան, 2007:

3. Հայրապետյան Թ., Արքետիպային հարակցումները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և
վիպապատմական բանահյուսության մեջ, Երևան, 2016:
4. Հարությունյան Ս., Բանագիտական ակնարկներ, Երևան, 2010:
5. Հովհաննիսյան Հ., Թատրոնը միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 1978:
6. Бахтин М., Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренесанса, М., 1990.
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Կրոնի մարդաբանություն

շաբաթական 2 ժամ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3 ECTS
կրեդիտ

դաս․-2
2 ընթացիկ քննություն



ձևավորել ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ կրոնական մշակույթ հասկացության և արդի
կրոնական գործընթացների սոցիալական և մշակութային առանձնահատկությունների
վերաբերյալ,



ներկայացնել Հայաստանում կրոնական գործընթացների քննությունը այդ ձեռքբերումների
տեսանկյունից,



ձևավորել գիտելիքներ կրոնական մշակույթի ոլորտում հետազոտությունների անցկացման
մեթոդաբանության և արդի գիտական խնդիրների մասին, ամրապնդել ոլորտը
հետազոտելու ձեռք բերած հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․
1. նկարագրել

«կրոնական

մարդաբանություն»,

«կրոնական

մշակույթ»,

«կրոնական

գործընթացներ» հասկացությունների նկատմամբ ժամանակակից գիտական մոտեցումները,
2. բացատրել ժամանակակից Հայաստանին բնորոշ արդի կրոնական մշակույթի և կրոնական
գործընթացների ձևավորման օրինաչափությունները,
3. ճանաչել ժամանակակից կրոնական գործընթացների սոցիալական և մշակութային
առաձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ․
4. ի

մի

բերել

կրոնական

ոլորտում

սոցիալական

և

մշակութային

գործընթացների

օրինաչափություններն ու առանձնահատկույունները,
5. գիտականորեն վերլուծել կրոնի հետ փոխկապակցված մերօրյա մշակութային երևույթները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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6. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
7. ստեղծագործաբար կիրառել կրոնական մշակույթի և կրոնական գործընթացի մասին
ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա1 վերարտադրել հիմնարար և համակարգված տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներ
մշակութաբանության, մշակութային մարդաբանության (սոցիալական, կրոնական, վիզուալ,
պատմական), մշակույթի տեսության և պատմության վերաբերյալ

2.

Բ3 վավերացնել և գնահատել կրոնական գործընթացների մշակութային հենքը, հետազոտել,
առաջարկներ անել տոնածիսական և ժամանցային գործընթացների վերաբերյալ,

3.

Գ1

Կրոնի

օգտվել

տեղեկատվության

տարատեսակ

աղբյուրներից

(գրադարաններ,

համացանցային ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. դիդակտիկ նյութերի /պրեզենտացիաների, ֆիլմերի/ մատուցում,
4. դասընթացի պրակտիկ մաս կազմող հետազոտական մինի-ծրագրերի կազմակերպում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կրոնի
նկատմամբ
մշակութային
մարդաբանության
մոտեցում,
կրոնական
աշխարհընկալման առանձնահատկությունները և արժեքների համակարգը:
2. Կրոնը և հասարակությունը․ սոցիալական ու քաղաքական գործընթացները կրոնական
համատեքստում:
3. Կրոնական պրակտիկաները:
4. Կրոնը և ինքնությունը: Հայկական կրոնական ինքնության արդի փոխակերպումները:
5. Ժամանակակից /խորհրդային և հետ-խորհրդային/ կրոնական գործընթացները
Հայաստանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խառատյան Հ. Կրոնական զարգացումները XXI դարասկզբին և Հայաստանի
իրողությունները //Կրոնը և Հասարակությունը, N 2, 2007։
2. Антонян Ю., Воссоздание религии: Неоязычество в Армении, Лабораториум, #1, 2010․
3. Agadjanyan A. (ed.), Armenian Christianity Today. Identity Politics and Popular Practice, London:
Ashgate, 2014․
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4. Antonyan, Yu. “Religiosity and Religious Identity in Armenia: Some Current Models and
Developments,” Acta Ethnographica Hungarica 56, No. 2 (2011), 315–32.
5. Siekierski K. Religious and National Identitites in Post-Soviet Armenia, in: Religions and Identities
in Transition, I. Բorowik, M. Zawila (ed.), 2010 Krakow: Nomos, pp. 149-162.
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ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը

շաբաթական 2 ժամ

դաս․-2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

3 ECTS
կրեդիտ

8․Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել «ազգային փոքրամասնություն» հասկացության էթնիկական, սոցիալական,
մշակութային, քաղաքական, իրավական բնութագրերը ու ՀՀ –ում դրանց տեղայնացման
առանձնահատկությունները,


ձևավորել կայուն գիտելիքներ ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների
գոյատևման ու
մշակութային զարգացումների պատմական ու ընթացիկ պայմանների և օրինաչափությունների
վերաբերյալ,



լուսաբանել
ՀՀ
ազգային
փոքրամասնությունների
մշակութային
դիմագիծն
ու
փոխառնչությունները, ժամանակակից սոցիո և էթնոմշակութային
գործընթացները և
ինքնության դրսևորումները:

9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
10. ներկայացնել Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների ձևավորման պատմական,
քաղաքական նախադրյալները, ավանդական էթնոմշակութային դիմագիծն ու ժամանակակից
մշակութային փոխակերպումները,
11. նկարագրել Հայաստանի հանրապետությունում ազգային փոքրամասնությունների ինքնության
ձևերը և դրանց պատմական ու ժամանակակից դրսևորումները,
12. քննարկել ազգային փոքրամասնությունների շուրջ միջազգային իրավական նորմերի զարգացումները և դրանց կիրառությունը Հայաստանի հանրապետության օրինակով՝ որպես
փոքրամասնությունների մշակութային դիմագծի պահպանման ու դրսևորման մեխանիզմ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
13. վերլուծել ազգային փոքրամասնությունների ու մշակութային քաղաքականության հետ կապված
խնդիրները,
14. քննարկել մեծամասնություն–փոքրամասնություն սոցիոմշակութային
ձևավորման ընթացքն ու դրանց գործառնական դրսևորումները,
15. մեկնաբանել
ՀՀ
ազգային
փոքրամասնությունների
զարգացումներն ու կանխատեսել հեռանակարները:

տարբերությունների

մշակութային

ժամանակակից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. (եթե այդպիսիք կան)
16. օգտագործել տեղեկատվական և վերլուծական աղբյուրներ, կատարել վերլուծություններ և
փորձագիտական խորհրդատվություն,
17. կուտակած հմտությունները և իմացությունը կիրառել վարչական և հանրային աշխատանքային
ոլորտներում։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4 դրսևորել ընդարձակ գիտելիքներ սոցիալական մարդաբանության, միջմշակութային
հաղորդակցության, ազգային փոքրամասնությունների մշակույթների, մարդու էթոլոգիայի,
կրոնա-ծիսական գործընթացների, տոնի, ծեսի, մշակութային բիզնեսի, մշակութային ժամանցի
և մշակութային տուրիզմի տեսական և գործնական հիմունքների, մերօրյա հայ կյանքում դրանց
դերակատարումների մասին,
2. Բ4 կազմել և իրականացնել սոցիալական կառւցվածքների և գործընթացների, ազգային
փոքրամասնությունների սոցիալ-մշակութային կյանքին վերաբերող ծրագրեր, գնահատել
իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը,
3. Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, համացանցային
ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ)։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ,
6. դիդակտիկ նյութերի մատուցում, համակարգչային պրեզենտացիաներ, բանավեճեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ
քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
7. «Ազգային փոքրամասնություն» հասկացության շուրջ գոյություն ունեցող իրավական և
ակադեմիական սահմանումների հիմնախնդիրները: «Ազգային փոքրամասնություն» երևույթի
ու հասկացության պատմաքաղաքական ու իրավաքաղաքական զարգացումները: Ազգային
փոքրամասնությունների ձևավորման բազմազանությունը և օրինաչափությունները:
8. Հայաստանի
ազգային
փոքրամասնությունները:
Ձևավորման
պատմությունը,
ժողովրդագրական շարժընթացը, մշակութային առանձնահատկությունները, հասարակական
ինստիտուտները:
9. Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների ավանդական էթնոմշակութային դիմագիծն ու
ժամանակակից մշակութային փոխակերպումները:
10. Հայաստանի հանրապետությունում ազգային փոքրամասնությունների ինքնության ձևերը և
դրանց պատմական ու ժամանակակից դրսևորումները. մշակութային փոխառնչություններն ու
ադապատացիոն մեխանիզմները:
11. Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների մշակույթի ու ինքնության հիմնախնդիրները՝
ժամանակակից իրավաքաղաքական հարաբարությունների համատեքստում: ՀՀ ազգային
փոքրամասնությունների
էթնիկ
կառույցների
գործունեությունը:
ՀՀ
ազգային
փոքրամասնության
ինքնության
պաշտպանության
սոցիալ-մշակութային
հնարավորությունները:
12. ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների լեզվական, կրթական, մշակութային, քաղաքական եվ
քաղաքացիական, լրատվական եվ դատաիրավական իրավունքների զարգացումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Ազգային փոքրամասնությունները Հայաստանում, Եր, 2004:
2. ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների վերաբերյալ փաստաթղթերի ընտրանի, Եր․, 2011։
3. Միհրան Գալստյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների
միգրացիան, (Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն), Եր․, 2015։
4. Г.Г. Саркисян, Население Восточной Армении В Хiх-Начале Xx В.Ереван, Изд-Во Гитутюн" НАН
РА, 2002.
5. Oommen, T.K. Citizenship, Nationality and Ethnicity, Polity Press CamԲridge 1997.
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Քաղաքականություն և մշակույթ

շաբաթական 2 ժամ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3 ECTS
կրեդիտ

դաս. – 2
2 ընթացիկ քննություն



ներկայացնել մշակույթի և քաղաքականության համալիր կապերը, փոխառնչակցությանը և
փոխպայմանավորվածությանը վերաբերող հիմնահարցերը,



նկարագրել հումանիտար, հասարակագիտական ու քաղաքական գիտություններում
մշակույթի ու քաղաքականության փոխադարձ կապերի ու ազդեցությունների
հիմնահարցը,



կազմակերպել մշակույթի քաղաքական դերակատարության ու ազդեցության և
քաղաքականության՝ որպես բարիքների ձևավորմանն ուղղված գործունեության ձևերի
քննարկում, ինչպես նաև քաղաքականության՝ որպես մշակույթի բաղադրիչի
վերլուծություն:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ձեռք կբերի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել քաղաքականության մշակութաբանական առանձնահատկությունները,
2. ահմանել մշակույթի՝ որպես քաղաքականություն պայմանավորող հիմնարար գործոնի
առանձնահատկությունները,
3. ճանաչել մշակութային և քաղաքական գործընթացների փոխառնչակցությունները և
համալիր կապերը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
4. կատարել
քաղաքական
երևույթների
վերլուծություն,

մշակութաբանական

նկարագրություն

5. տիպաբանել քաղաքական մշակույթը և դրա զարգացման միտումները,
6. վերլուծել մշակութային քաղաքականությանը վերաբերող ռազմավարությունները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
7. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները,
8. վերլուծել մասնագիտական գրականությունը։
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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և

1. Ա5 լուսաբանել քաղաքականության ու մշակույթի փոխկապակցվածության և
դրսևորումների, մշակութային քաղաքականության և մշակութային ժառանգության
հիմնական սահմանումների, դրսևորումների, ասպարեզի միջազգային և հայաստանյան
փորձի վերաբերյալ առկա գիտական քննությունները,
2. Բ5 նկարագրել և գնահատել քաղաքականության և մշակույթի փոխազդեցությունները, հայ
մշակութային
ժառանգության դրսևորումները: Մշակութային քաղաքականության
համատեքստում առաջարկել մշակութային ժառանգության դրսևորումներին առնչվող
խնդիրների լուծումներ,
3. Գ4 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հոդվածների և հեղինակների աշխատությունների ընթերցանության հանձնարարում և
քննարկում,
3. սեմինարներ և Powerpoint ներկայացումներ,
4. գրավոր աշխատանքների հանձնարարում և ներկայացում Powerpoint-ի միջոցով:
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քաղաքականության և մշակույթի փոխկապվածության հիմնախնդիրը։
2. Մշակույթ և իշխանություն։
3. Մշակույթ, քաղաքականություն և ճանաչողություն։
4. Քաղաքական համակարգ հասկացությունը՝բաղադրիչներն ու տիպերը։
5. Մշակութային տիպեր և քաղաքական համակարգեր։
6. Էթնիկության հիմնահարցը քաղաքակրթական և գլոբալ քաղաքական գործընթացների
համատեքստում, ժամանակակից մշակութային գործընթացները եւ դրանց ազդեցությունը
քաղաքական գործընթացներին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Арутюнов С.А., Политическая антропология, 2003.
2. Арутюнов С.А., Рыжакова С.И., Культурная антропология, М., 2002.
3. Кола Д., Политическая социология, М., 2001.
4. Пугачев В.П., Соловьев, А.И., Введение в политологию, М., 2001.
5. Хайвуд Э., Политология, М., 2005.
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Քաղաքակրթությունների տեսություն և
պատմություն

3 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս․-2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել ուսանողներին քաղաքակրթության տեսության պատմությունը,
պատմական ճանաչողության ընդհանուր միտումներն ու բովանդակությունը,



ծանոթացնել
ինչպես
քաղաքակրթական
գիտակցության,
քաղաքակրթության տեսության կայացման ու ձևավորման ընթացքին,



ուսումնասիրել առանձին պատմական դարաշրջանների փոխակերպությունների
քաղաքակրթական
նախադրյալներն
ու
հետևանքները
քաղաքակրթական
հայեցակարգերի և մեթոդների կիրառմամբ:

այդպես

և

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. որոշել պատմագիտության զարգացման տարբեր
արդիության փոխհարաբերությունների սահմանները,

փուլերում

պատմության

և

2. ներկայացնել Հինարևելյան, Անտիկ, Միջնադարյան, Արդյունաբերական և
Հետարդյունաբերական քաղաքակրթությունների տիպաբանությունը, բացատրել
դրանց բովանդակային և հաստատութենական կառուցվածքը,
3. մատնանշել քաղաքակրթության տեսաբաններից յուրաքանչյուրի
հիմնարար բաղադրիչներն ու առանձնահատկությունները,

տեսության

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տիպաբանել Հինարևելյան, Անտիկ-պոլիսային, Միջնադարյան, Արդյունաբերական և
Հետարդյունաբերական
քաղաքակրթությունների
հասարակական-պետական,
գաղափարախոսական և մշակութային կառույցները,
5. համադրել քաղաքակրթական փոխակերպությունների առանձնահատկությունները
ժամանակի տարբեր տևողությունների համապատկերում,
6. վերլուծել և գնահատել քաղաքակրթության տեսաբաններից յուրաքանչյուրի տեսության առավելություններն ու սահմանափակությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել պատմական իրադարձությունները, հասարակական-քաղաքական
տեղաշարժերն ու կերպափոխությունները քաղաքակրթությունների տեսության
դիտանկյունից,
8. մեկնաբանել արդիական նշանակություն ունեցող խնդիրները ժամանակի կարճ, միջին
և երկար տևողությունների համադրության հեռանկարում։
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3 ներկայացնել տարածաշրջանի մշակութային պատկերը, հայ մշակույթի
պատմությունը և ինքնությունը, նրա քաղաքակրթական դիմագիծը,
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2. Բ3 նկարագրել և գնահատել մշակույթի և քաղաքակրթության փոխազդեցությունները,
3. Գ3 ձևակերպել հետզոտության նպատակը, խնդիրները, ընտրել նյութերի հավաքման
և քննության անհարժեշտ մեթոդները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների ք
այլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քաղաքակրթությունն իբրև փոխաբերություն, գիտական հասկացություն և
հետազոտական մոդել:
2. Քաղաքակրթական պատկերացումները Հին Արևելյան երկրներում (Հին Եգիպտոս,
Միջագետք, Հին Հնդկաստան, Հին Չինաստան):
3. Քաղաքակրթական պատկերացումները Անտիկ դարաշրջանում (Հին Հունաստան, Հին
Հռոմ):

4. Քաղաքակրթական պատկերացումները Միջնադարում (Բյուզանդիա, Իսլամական
աշխարհ):
5. «Քաղաքակրթություն» եզրույթի առաջացումն ու քաղաքակրթության տեսության
հիմնախնդիրները (Ն. Դանիլևսկի, Օ. Շպենգլեր, Ա. Թոյնբի, Ֆ. Բրոդել, Պ. Սորոկին, Ն.
Էլիաս, Ս. Հանթինգթոն):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Ս., Աննալների դպրոցի այլացումը. «Նոր պատմագիտություն»։ Մաս
երկրորդ։ Մտակեցվածքների պատմություն. երեք հարացույց (կառուցվածքային,
շարային կամ քանակային և համաբերական), Վէմ համահայկական հանդես, 2 (2016),
էջ 27-48։
2. Հովհաննիսյան Ս., Աննալների դպրոցի այլացումը. "Նոր պատմագիտություն"։ Մաս
առաջին։ Հետկառուցաբանական հայեցակարգը և պատմության "քանակային" կամ
"շարային" ըմբռնումը, Վէմ համահայկական հանդես, 1 (2012), էջ 62-83։
3. Ստեփանյան Ա., Քաղաքակրթական արծարծումներ (Անհատը, համակեցությունը,
ժամանակը), Պատմության հարցեր 2, Զանգակ հրատ․, 2013, էջ 9-20:
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4. Ионов И. Н., Хачатурян В. М., Теория цивилизаций: от античности до конца XIX в. СПб.,
2002.
5. ToynԲee J. A., A Study of History, The One-Volume Edition - Illustrated, PuԲlished Բy
Oxford University Press, London, 1972.
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Կոնֆլիկտի մարդաբանություն

3 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս․-2

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

2 ընթացիկ քննություն

8․Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել կոնֆլիտների մարդաբանական ասպետները


ձևավորել կայուն գիտելիքներ կոնֆլիկտների ու դրանց տեսակաների, զարգացումների ու
մշակութային դրսևորումների վերաբերյալ,



լուսաբանել կոնֆլիկտների սոցիո, էթնո և մշակութային ակունքները

9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
18. Ներկայացնել կոնֆլիկտների մշակութաբանական և սոցիալական ասպկտենրը, դրանց
տեսականեր.
19. նկարագրել կոնֆլիկտների պատմական ու ժամանակակից դրսևորումները,
20. քննարկել ժամանակակից կոնֆլիկտների սոցիալական, քաղաքական, և մշակութային
դրսևորումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
21. վերլուծել կոնֆլիկտների և քաղաքականության հետ կապված խնդիրները,
22. քննարկել կոնֆլիկտների ձևավորման ընթացքն ու դրանց գործառնական դրսևորումները,
23. մեկնաբանել
կոնֆլիկտային
հեռանակարները:

և

համակեցական

զարգացումներն

ու

կանխատեսել

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. (եթե այդպիսիք կան)
24. օգտագործել տեղեկատվական և վերլուծական աղբյուրներ, կատարել վերլուծություններ և
փորձագիտական խորհրդատվություն,
25. կուտակած հմտությունները և
աշխատանքային ոլորտներում։

իմացությունը
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կիրառել

վարչական

և

հանրային

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
4. Ա4 դրսևորել ընդարձակ գիտելիքներ սոցիալական մարդաբանության, միջմշակութային
հաղորդակցության, կոնֆլիկտների, մշակույթների, դրանց դերակատարումների մասին,
5. Բ4 կազմել և իրականացնել սոցիալական կառւցվածքների և գործընթացների, սոցիալմշակութային կյանքին վերաբերող ծրագրեր,
գնահատել իրականացված ծրագրերի
արդյունավետությունը,
6. Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրադարաններ, համացանցային
ռեսուրսներ, գիտական մենագրություններ և հոդվածներ)։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ,
8. դիդակտիկ նյութերի մատուցում, համակարգչային պրեզենտացիաներ, բանավեճեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է.
ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
մասնակցություն -3 միավոր
ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը ՝2.5 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

13. Ներածություն. բռնություն, կոնֆլիկտ և խաղաղություն կոնցեպտները մարդաբանության և
սոցիալական գիտությունների համակարգում:
14. ՞Վախի՞ մարդաբանություն. անհտական և կոլեկտիվ վախեր. Բարոյական խուճապներ. ֆեյկք
լուրեր, ասեկոսներ. դավադրապաշտական տեսություններ, դրանց ֆունկցիաները.
15. Բռնության մշակույթ. տաբուներ, սոցիալական և սիմվոլիկ սահմանները. Կոլետիվ բռո
16. Կոնֆլիկտ և առեօրականություն. կառուցվածքային բռնություն
17. Էթնիկություն և կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտ՝ որպես էթնիկության սահհման: Էթնիկական և խմբային
կոնֆլիտներ:
18. Բռնության քաղաքական մարդաբանություն: պետական բռնություն, ահաբեկչություն,
ցեղասպանություն և էթնիկ զտում
19. Պատերազմի մարդաբանություն.
20. Մշակութային ժառանգություն և կոնֆլիկտ
21. Հիշողություն, մոռացություն և բռնություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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8. «ՍՓՅՈՒՌՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

«Սփյուռքագիտություն», 022803.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Հայագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննու-թյունը:
Հիմք՝ Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2016
/2017 ուստարվա ընդունելության կանոնակարգը:

9. Ծրագրի նպատակները

Ծրագրի նպատակն է`
1.

2.

ուսանողներին տրամադրել Սփյուռքի և հարակից երևույթների վերաբերյալ
ամբողջական գիտատեսական գիտելիքներ,
նրանց

փոխանցել

Հայկական

Սփյուռքի

պատմության

և

ներկայի

հիմնախնդիրների վերաբերյալ խորքային իմացություններ,
3.

4.

նրանց տալ Հայկական Սփյուռքի կազմակերպակառուցվածքային վիճակի
վերաբերյալ համակարգային գիտելիքներ,
նրանց հաղորդել համապատասխան գիտա-մեթոդական հմտություններ, որոնք
ուսանողներին հնարավորություն կտան զբաղվելու
սփյուռքների
պատմության
և
արդի
փուլի
ուսումնասիրությամբ:

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

Ա1. վերարտադրել ստացված գիտելիքները սփյուռքի և հարակից երևույթների
վերաբերյալ,
Ա2. գիտակցել Սփյուռքագիտության միջգիտակարգային բնույթը և վերարտադրել
Սփյուռքագիտության բլոկի գիտակարգերից յուրաքանչյուրի ընձեռած
գիտելիքներն ու գիտատեսական մոտեցումները,
Ա3. սահմանել Սփյուռք երևույթը և դրան առնչվող հասկացությունները,
Ա4. ձևակերպել Սփյուռքի և նրան առնչվող երևույթների էությունները,
Ա5. ներկայացնել Սփյուռքագիտության արդիական հիմնախնդիրները,
Ա6. քննարկել Սփյուռք երևույթի ծագման օրինաչափությունները,
Ա7. անգլերենով կարդալ, գրել, խոսել, լսելով հասկանալ բանավոր խոսքը,
Ա8. աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. վերլուծել Սփյուռքի արդի փուլի զարգացումները,
Բ2. կանխատեսել Սփյուռքի որոշակի զարգացումներ,
Բ3. օգտագործել ստացված գիտելիքները Սփյուռքի վերաբերյալ հետազոտություններում,
Բ4. գնահատել Սփյուռքին առնչվող երևույթների առանձնահատկությունները,
Բ5. կիրառել համակարգային մոտեցում հայկական Սփյուռքը ամբողջապես ճանաչելու
առումով,
Բ6. ցուցաբերել միջգիտակարգային մոտեցում Սփյուռքի ճանաչողության մեջ,
Բ7. համադրել և հակադրել հայկական Սփյուռքին առնչվող իրողությունները այլ
սփյուռքերի համանման իրողություններին` մատնանշելով ընդհանրություններն
ու առանձնահատկությունները,
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. համաբերել/միավորել տարբեր գիտակարգերի մեթոդական մոտեցումները և
ընձեռած տվյալները Սփյուռքի կամ նրան առնչվող երևույթների առավել
հիմնավոր ճանաչողության համար,
Գ2. ամփոփել Սփյուռքին առնչվող զարգացումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և
կատարել հիմնավոր եզրահանգումներ,
Գ3. կատարել ընդհանրացումներ Սփյուռքին առնչվող մասնավոր երևույթների
բնութագրերը հաշվի առնելով:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
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13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում են անցկացնել ստուգարքներ,
ընթացիկ ստուգումներ և քննություններ, եզրափակիչ քննություններ։ Ստուգարքները,
ամփոփիչ և եզրափակիչ քննությունները անցկացվելու են բանավոր հարցման միջոցով:
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների երկու ընթացիկ քննությունները, առանց
եզրափակիչ
գնահատման դասընթացների
ընթացիկ
քննություններից
մեկը
գնահատվում են գրավորների հիման վրա: Հետազոտական բաղադրիչ ունեցող
առարկաների ընթացիկ քննություններից մեկին ուսանողները ներկայացնում են
հետազոտական աշխատանքներ։ Ծրագրի ավարտին ուսանողները պաշտպանության են
ներկայացնում մագիստրոսական թեզ:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Սփյուռքագիտություն ծրագիրը ներմուծվել է նպատակային ձևով` ՀՀ սփյուռքի
նախարարի
և
ԵՊՀ
ռեկտորի
փոխադարձ
համաձայնությամբ`
ոլորտը
համապատասխան մասնագետներով ապահովելու նպատակով:
ՀՀ սփյուռքի, ԿԳ, ԱԳ նախարարությունները, ՀՀ ՏԿՆ միգրացիոն պետական
ծառայությունը հանդիսանում են սփյուռքագետներին աշխատատեղ ապահովող
հիմնական մարմինները: Այս մարմիններում նրանք կարող են կառուցել իրենց
կարիերան
երկար
տարիների
հեռանկարում:
Վերջին
տարիներին
Սփյուռքագիտություն մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտներից 3-ը համալրել են
ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմը:
Սփյուռքագետների համար աշխատատեղի հնարավորություն է նաև ԵՊՀ
հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը, որտեղ վերջերս ստեղծվել է
Սփյուռքագիտական հետազոտությունների բաժին: Ինստիտուտում աշխատում է
Սփյուռքագիտություն մագիստրոսական ծրագրի 2 շրջանավարտ:
Սփյուռքագետների համար աշխատանքի տեղավորման հնարավորություններ են
ստեղծված նաև ԵՊՀ տարբեր ֆակուլտետներում և գիտական հանդեսների
խմբագրություններում: Սփյուռքագիտության մագիստրոսներից մեկն այժմ համալրել է
ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոսական կազմը, իսկ մյուսը` «Բանբեր
Երևանի համալսարանի» հանդեսի խմբագրությունը:
Հետաքրքրական է նաև այն, որ սփյուռքագետներով հետաքրքրված է նաև ՀՀ
քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը, որտեղ 2016 թ. աշխատանքի է ընդունվել
Սփյուռքագիտություն մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտներից մեկը:
ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական ակադեմիայում «Սփյուռքագիտություն» մասնագիտության
ընդգրկումը

հնարավորություն

է

ընձեռում

աշխատանքի անցնելու համար:
Սփյուռքագետներին աշխատատեղերով
սփյուռքի

կազմակերպություններն

սփյուռքագետներին`

ապահովող
են,

որոնք

մյուս

ՀՀ

ԱԳՆ-ում

մարմինները

շահագրգիռ

են

դրանք
նման

համագործակցությամբ, և դրանց հայաստանյան մասնաճյուղերն ու ծրագրերը:
Սփյուռքագիտության մագիստրոսներից մեկը աշխատել է Համաշխարհային հայկական
կոնգրեսի հայաստանյան գլխամասում:
Սփյուռքագետների
համար
երկարաժամկետ
հետազոտական
ծրագրերում
աշխատանքի հնարավորություն է ընձեռում նաև «Գալուստ Կիւլպէնկեան»
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հիմնարկության

հայկական

համայնքների

բաժանմունքի

հետ

ձեռք

բերված

պայմանավորվածությունը Սփյուռքում Սփյուռքագիտության մագիստրոսների ուժերով
դաշտային հետազոտությունների ծրագիր իրականացնելու համար:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Սահմանված

վերջնարդյունքներն

ապահովելու

նպատակով

դասընթացներից

յուրաքանչյուրի առումով կցուցաբերվի տարբերակված մոտեցում` ընդհանուր առմամբ
մագիստրանտներին փոխանցելով`
1.

էլեկտրոնային օժանդակ նյութեր,

2.

իրականցնելով լսարանային ցուցադրություններ,

3.

կազմակերպելով քննարկումներ,

4.

մտավարժանքներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Միակ բուհը ՀՀ-ում, որտեղ պատրաստվում են սփյուռքագիտության մագիստրոսներ,
ԵՊՀ-ն է, ուստի ծրագիրը, նկատի ունենալով նրա մասնագիտության նաև միջազգային
բնույթը, բարեփոխվել է հիմնականում միջազգային չափորոշիչների հիման վրա`
հաշվի առնելով համապատասխան միջազգային կրթական ծրագրերը: Ըստ դրանց`
որպես գիտության բնագավառ, սփյուռքագիտությունն ունի միջկրթանքային
(միջգիտակարգային)
պատմագիտության,

բնույթ և առնչվում է գիտության տարբեր ճյուղերի`
իրավագիտության,
սոցիոլոգիայի,
մշակութաբանության,

լեզվաբանության, գրականագիտության, մարդաբանության, քաղաքագիտության և
այլնի հետ։ Ծրագրի առարկայակազմը համալրվել է նոր դասընթացներով, որոնք
կոչված են ուսանողների գիտելիքներն առավել բյուրեղացնելուն: Ծրագիրը մշակելիս
որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի 7րդ աստիճանի համար ներկայացված բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման
կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական ծրագրերի մշակման ղեկավար
ձեռնարկ»-ը «Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների լրացման
ուղեցույց»-ը և այլ նյութեր:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական
կարողություններ

Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասավանդվող դասընթացի կրթական նպատակների և խնդիրների
հստակ սահմանում
 Դասընթացի աշխատանքային ծրագիրը կազմելու հմտություն
 Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ
ուսուցման տեխնիկաների կիրառման կարողություն
 Դասավանդվող առարկային առնչվող գիտական գիտելիքի ձևավորման
հիմնական փուլերի վերաբերյալ հենքային իմացությունների
տիրապետում և ներկայացում
 Դասընթացին մագիստրանտների մասնակցային ակտիվության
խրախուսում, քննարկումների կազմակերպում և մոտիվացում
 Մագիստրանտների շրջանում ուսումնական գործընթացի նպատակ
հանդիսացող մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և
աշխարհընկալման ձևավորում
 Պարբերաբար թեմատիկ բանավեճեր կազմակերպելու միջոցով
մագիստրանտների շրջանում բանավեճային-քննական մտածողության
զարգացման կարողություն
Հետազոտական
 Անհատական հետազոտական աշխատանքների իրականացնելու
հմտությունների տիրապետում
 Պատմագիտական հետազոտությունների հիմնական տեսությունների և
մեթոդների տիրապետում և կիրառում մասնագիտական
հետազոտություններում
 Միջգիտակարգային մոտեցման սկզբունքների տիրապետում և կիրառում
 Անհատական և խմբային հետազոտական աշխատանքների
կազմակերպման և վերլուծական հմտությունների ձևավորման
կարողություն
 Դասավանդվող դասընթացի ուսումնասիրության առարկային առնչվող
հիմնահարցերի և հետազոտության առաջնահերթությունների հստակ
սահմանում և ձևակերպում
 Ուսումնագիտական համադրման մոտեցմամբ մագիստրանտների
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շրջանում տարբեր գիտակարգերին բնորոշ գիտելիքների ամրապնդմանը
զուգահեռ ինքնուրույն աշխատանքներ կատարելուն միտված
մեթոդաբանական ու կիրառական կարողությունների ձևավորման
հմտությունների տիրապետում
Հաղորդակցման
 Դասընթացի ընթացքում և կրթագիտական բնույթի տրաբնույթ
միջոցառումների ժամանակ ուսանողների ու մասնագետների հետ
շփվելու և համագործակցության, զեկուցումներ ներկայացնելու,
քննարկումներ և բանավեճեր անցկացնելու հմտություններ
 Լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն
 Օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին
համապատասխան)
ՏՀՏ կիրառություն
 MS Office փաթեթի (Word, Excel, Power-Point) բազային գիտելիքների
ապահովում
 Սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն
 Լսարանային ցուցադրությունների կազմակերպման հմտություններ

Մասնագիտական կարողություններ


Սփյուռքագիտության հիմնահարցերի սահմանում, մասնագիտական
գիտելիքների ու տվյալների համաբերում և հետազոտական
աշխատանքների իրականացում



Հայկական սփյուռքին առնչվող հենքային գիտելիքների տիրապետում,
կիրառում և ներկայացում մասնագիտական դասընթացներում և
հետազոտություններում



Սփյուռքագիտական հիմնական տեսությունների և գիտակարգին բնորոշ
մեթոդաբանության տիրապետում և կիրառում մասնագիտական
դասընթացներում և հետազոտություններում

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

Մանկավարժական փորձ


Առնվազն 3 տարվա մանկավարժական աշխատանքի փորձ



Վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնագիտական
բարձրացման դասընթացներին մասնակցություն



Վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական հրատարակված հոդված ՀՀ ԲՈԿի ցանկում ընդգրկված գիտական պարբերականներում
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18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական
կարողություններ

Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասավանդվող դասընթացի կրթական նպատակների և խնդիրների
հստակ սահմանում
 Դասընթացի աշխատանքային ծրագիրը կազմելու հմտություն
 Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ
ուսուցման տեխնիկաների կիրառման կարողություն
 Դասավանդվող առարկային առնչվող գիտական գիտելիքի ձևավորման
հիմնական փուլերի վերաբերյալ հենքային իմացությունների
տիրապետում և ներկայացում
 Դասընթացին մագիստրանտների մասնակցային ակտիվության
խրախուսում, քննարկումների կազմակերպում և մոտիվացում
 Մագիստրանտների շրջանում ուսումնական գործընթացի նպատակ
հանդիսացող մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և
աշխարհընկալման ձևավորում
 Պարբերաբար թեմատիկ բանավեճեր կազմակերպելու միջոցով
մագիստրանտների շրջանում բանավեճային-քննական մտածողության
զարգացման կարողություն
Հետազոտական
 Անհատական հետազոտական աշխատանքների իրականացնելու
հմտությունների տիրապետում
 Պատմագիտական հետազոտությունների հիմնական տեսությունների և
մեթոդների տիրապետում և կիրառում մասնագիտական
հետազոտություններում
 Միջգիտակարգային մոտեցման սկզբունքների տիրապետում և կիրառում
 Անհատական և խմբային հետազոտական աշխատանքների
կազմակերպման և վերլուծական հմտությունների ձևավորման
կարողություն
 Դասավանդվող դասընթացի ուսումնասիրության առարկային առնչվող
հիմնահարցերի և հետազոտության առաջնահերթությունների հստակ
սահմանում և ձևակերպում
 Ուսումնագիտական համադրման մոտեցմամբ մագիստրանտների
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շրջանում տարբեր գիտակարգերին բնորոշ գիտելիքների ամրապնդմանը
զուգահեռ ինքնուրույն աշխատանքներ կատարելուն միտված
մեթոդաբանական ու կիրառական կարողությունների ձևավորման
հմտությունների տիրապետում
Հաղորդակցման
 Դասընթացի ընթացքում և կրթագիտական բնույթի տրաբնույթ
միջոցառումների ժամանակ ուսանողների ու մասնագետների հետ
շփվելու և համագործակցության, զեկուցումներ ներկայացնելու,
քննարկումներ և բանավեճեր անցկացնելու հմտություններ
 Լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն
 Օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին
համապատասխան)
ՏՀՏ կիրառություն
 MS Office փաթեթի (Word, Excel, Power-Point) բազային գիտելիքների
ապահովում
 Սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն
 Լսարանային ցուցադրությունների կազմակերպման հմտություններ

Մասնագիտական կարողություններ


Սփյուռքագիտության հիմնահարցերի սահմանում, մասնագիտական
գիտելիքների ու տվյալների համաբերում և հետազոտական
աշխատանքների իրականացում



Հայկական սփյուռքին առնչվող հենքային գիտելիքների տիրապետում,
կիրառում և ներկայացում մասնագիտական դասընթացներում և
հետազոտություններում



Սփյուռքագիտական հիմնական տեսությունների և գիտակարգին բնորոշ
մեթոդաբանության տիրապետում և կիրառում մասնագիտական
դասընթացներում և հետազոտություններում

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

Մանկավարժական փորձ


Առնվազն 3 տարվա մանկավարժական աշխատանքի փորձ



Վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնագիտական
բարձրացման դասընթացներին մասնակցություն



Վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական հրատարակված հոդված ՀՀ ԲՈԿի ցանկում ընդգրկված գիտական պարբերականներում
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«ՍՓՅՈՒՌՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

վերարտադրել ստացված գիտելիքները սփյուռքի և հարակից
երևույթների վերաբերյալ

Բ1

վերլուծել Սփյուռքի արդի փուլի զարգացումները

Ա2

գիտակցել Սփյուռքագիտության միջգիտակարգային բնույթը և
վերարտադրել Սփյուռքագիտության բլոկի գիտակարգերից

Բ2

կանխատեսել Սփյուռքի որոշակի զարգացումներ

յուրաքանչյուրի ընձեռած գիտելիքներն ու գիտատեսական
մոտեցումները
Ա3

սահմանել Սփյուռք երևույթը և դրան առնչվող հասկացությունները

Բ3

օգտագործել ստացված գիտելիքները սփյուռքի վերաբերյալ
հետազոտություններում

Ա4

ձևակերպել Սփյուռքի և նրան առնչվող երևույթների էությունները

Բ4

գնահատել Սփյուռքին առնչվող երևույթների
առանձնահատկությունները

Ա5

ներկայացնել Սփյուռքագիտության արդիական հիմնախնդիրները

Բ5

կիրառել համակարգային մոտեցում հայկական Սփյուռքը
ամբողջապես ճանաչելու առումով

Ա6

քննարկել Սփյուռք երևույթի ծագման օրինաչափությունները

Բ6

ցուցաբերել միջգիտակարգային մոտեցում Սփյուռքի ճանաչողության
մեջ

Ա7

անգլերենով կարդալ, գրել, խոսել, լսելով հասկանալ բանավոր խոսքը

Բ7

համադրել և հակադրել հայկական Սփյուռքին առնչվող
իրողությունները այլ սփյուռքերի համանման իրողություններին`
մատնանշելով ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները

Ա8

աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ

Բ8

կատարել ծագումնաբանական և տիպաբանական
համեմատություններ սփյուռքների միջև

Գ3

կատարել ընդհանրացումներ Սփյուռքին առնչվող մասնավոր
երևույթների բնութագրերը հաշվի առնելով

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

համաբերել/միավորել տարբեր գիտակարգերի մեթոդական
մոտեցումները և ընձեռած տվյալները Սփյուռքի կամ նրան առնչվող
երևույթների առավել հիմնավոր ճանաչողության համար

Գ2

ամփոփել Սփյուռքին առնչվող զարգացումների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը և կատարել հիմնավոր եզրահանգումներ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

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

Օտար լեզու-1

1602/Մ01

+

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

0309/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1106/M00

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

1106/M19 +

"ՀԲ" Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն և
ժողովրդագրություն

1106/M21

Սփյուռքի հասարակական -քաղաքական
կազմակերպությունները

1106/M22

Հայ կրթական կյանքը սփյուռքում

+
+

+

+

1106/M23

+

+

"ՀԲ" Ազգային ինքնությունը և սփյուռքը

1106/M24

+

Հայաստան -Սփյուռք հարաբերությունները արդի փուլում

1106/M25

1106/M27
1106/M13 +

Սփյուռքի ազգային կուսակցություններ

1106/M28

Սփյուռքի հայկական լրատվամիջոցները

1106/M29

Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման
պատմաիրավական հիմքերը

1106/M30

Գ

Գ

1

2

3

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
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+

+
+

1106/M26

Արևելահայ-արևմտահայ գրական առնչություններ

Գ

7

+

+

"ՀԲ" Համեմատական սփյուռքագիտություն

Բ

6

+
+

բառագիտություն, քերականություն

Բ

5

+

+

Արևմտահայերենի արդի վիճակը. հնչյունաբանություն,

Բ

4

+

1106/M20

Հայկական սփյուռքի պատմություն

Բ

+

+

Խմբագրական գործ

1106/M31

+

Արևելյան Այսրկովկասի հայության պատմության
հիմնահարցեր

1106/M15

+

Ազգային փոքրամասնությունների իրավական
կարգավիճակը (ՌԴ, ԱՄՆ, Ֆրանսիա և այլն)

1106/M32

Ցեղասպանությունների պատմություն

1106/M33

Հայոց եկեղեցին սփյուռքում

1106/M34

+
+

+

+
+

+
+

Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա

+

+
+

+

Մագիստրոսական թեզ

+

1037

+

+

«ՍՓՅՈՒՌՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1․ 1106/Մ19

2․ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
4․ շաբաթական 2 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ
6․ 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

7․ ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել սփյուռքագիտության
միջգիտակարգային բովանդակության վերաբերյալ ամբողջական գիտելիքներ,
ներկայացնել Սփյուռք հասկացության և հարակից եզրույթների վերաբերյալ հենքային
իմացություններ, տրամադրել սփյուռքների ձևավորման և կերպափոխումների
վերաբերյալ գիտատեսական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. արտահայտել Սփյուռքագիտության միջգիտակարգային բովանդակությունը,
2. սահմանել Սփյուռք հասկացությունը և հարակից եզրույթները,
3. լուսաբանել սփյուռքների ձևավորման պատմությունը և կերպափոխումներն
արդի փուլում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել Սփյուռքին առնչվող առանձին իրադրությունների վերլուծության
առումով համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ,
2. տարբերակել հայկական և այլ սփյուռքների ծագումնաբանական ու
տիպաբանական առանձնահատկությունները,
3. վերլուծել Սփյուռքին առնչվող գործընթացներն ու զարգացումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել ստացված գիտելիքները սփյուռքի և հարակից երևույթների
վերաբերյալ,
Ա2. գիտակցել Սփյուռքագիտության միջգիտակարգային բնույթը և վերարտադրել
Սփյուռքագիտության բլոկի գիտակարգերից յուրաքանչյուրի ընձեռած գիտելիքներն ու
գիտատեսական մոտեցումները,
Ա5. ներկայացնել Սփյուռքագիտության արդիական հիմնախնդիրներըp:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գիտագործնական քննարկում,
3. լսարանային ցուցադրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվելու է ստուգարքով, որն իրականացվում է բանավոր հարցման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սփյուռքագիտությունը որպես գիտակարգ. հետազոտության սկզբունքներ և
մեթոդաբանություն, Սփյուռքագիտական տերմինաբանություն: Սփյուռքյան ինքնության
խնդիրը: Հայկական Սփյուռքը ժամանակի մեջ. գաղթաշխարհից մինչև Սփյուռք:
Հայկական Սփյուռքը տարածության մեջ. ցրվածությունից մինչև կազմակերպված վիճակ:

Հայ Սփյուռքի կազմակերպությունների ընդհանուր բնութագիրը. գործունեության
նպատակներ և ուղղություններ: Հայապահպանության հիմնախնդիրը: Հայոց
Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի սփյուռքյան ձևաչափերը:
Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները և դրանց դերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Ե., 2003:
2. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն (համառոտ ակնարկ), Ե., 2004:
3. ՄելքոնյանԷդ., Ներգաղթ, հայրենադարձություն, դիսկուրսիվ
տերմինաբանությունը Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում, Հայ
գաղթականությունը և հայրենիք-սփյուռք կապերը 1918-1985 թթ., միջազգային
գիտաժողովի զեկուցումներ, Ե., 2011:
4. Дятлов В., Эдуард Мелконян,АрмянскаяДиаспора:
ОчеркиСоциокультурнойТипологии, Е., 2009.
5. Sheffer G., Diaspora politics: at home aԲroad. New York, 2003.

1․ 1106/Մ21
4․ շաբաթական 4 ժամ

2․ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ
5․ 6 ECTS կրեդիտ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
5․ դաս.- 30 ժամ, գործ. – 30 ժամ

6․ 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
1. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել հենքային գիտելիքներ
հայկական գաղթավայրերի պատմության վերաբերյալ, տրամադրել
գաղթավայրերի առաջացման պատճառների վերաբերյալ իմացություններ,
ներկայացնել արդի հայկական Սփյուռքում առկա հիմնահարցերի վերաբերյալ
լայն ճանաչողություն:
2. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հայկական գաղթավայրերի ձևավորման պատմությունը,
2. մատնանշել արդի հայկական Սփյուռքի՝ որպես ցեղասպանության հետևանք
հանդես գալու հիմնավորումները,
3. լուսաբանել
Սփյուռքի
տարբեր
հատվածներում
առկա
հիմնական
ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել ճանաչողության համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ՝
հայկական Սփյուռքը լավագույնս ճանաչելու համար,
5. տարբերակել
Սփյուռքի
ծագումնաբանական
ու
տիպաբանական
առանձնահատկությունները,
6. վերլուծել արդի Սփյուռքի հետ առնչվող երևույթները:
3. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. քննարկել հայկական Սփյուռքի ծագման օրինաչափությունները,
2. Բ1. վերլուծել Սփյուռքի արդի փուլի զարգացումները,
3. Բ3. օգտագործել ստացված գիտելիքները Սփյուռքի վերաբերյալ
հետազոտություններում,
4. Գ2. ամփոփել Սփյուռքին առնչվող զարգացումների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը և կատարել հիմնավոր եզրահանգումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. գիտական բանավեճերի կազմակերպում և քննարկում,
3. լսարանային ցուցադրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գաղթականության առաջացման պատճառները: Բռնագաղթեր և արտագաղթեր: Հայ
բնակչության գաղթը Բյուզանդիա: Հայերի դերը Բյուզանդիայի պատմության մեջ:
Հայկական գաղթավայրերը Վրաստանում: Մերձավոր և Միջին Արևելքի հայկական
գաղթավայրերը /Սիրիա, Լիբանան, Իրաք, Երուսաղեմ և այլն/: Պարսկաստանի
հայկական գաղթավայրերը: Հայերը Պարսկաստանի հասարակական-քաղաքական,
տնտեսական և մշակութային կյանքում: Թուրքիայի հայկական գաղթավայրերը:
Արևելյան Եվրոպայի հայկական գաղթավայրերը /Լեհաստան, Ռումինիա, Բուլղարիա և
այլն/: Արևմտյան Եվրոպայի երկրների հայկական գաղթավայրերը /Բելգիա, Հոլանդիա,
Ֆրանսիա և այլն/: Արդի Սփյուռքի կազմավորումը, հայերի տեղաբաշխումը
ժամանակակից աշխարհում: Սփյուռքահայ հիմնական գաղթավայրերը՝ Ռուսաստան,
ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Սիրիա, Լիբանան, Իրան և այլն:
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ա. Աբրահամյան, Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության,
գիրք Ա-Բ, Երևան, 1964, 1967:
Հայ գաղթաշխարհի պատմություն, /միջնադարից մինչև 1920 թ./ խմբ. Վ.
Միքայելյանի, հ. 1, h. 2, հ 3, Երևան, 2003-2013:
«Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003:
Հր. Աճառյան, Հայ գաղթականության պատմություն, Երևան, 2002:
Կ. Դալլաքյան, Հայ սփյուռքի պատմություն /համառոտ ակնարկ/, Երևան,
2004:
Յու. Հարությունյան, Ռուսաստանի հայկական Սփյուռքի մասին. Մոսկվայի և
Կրասնոդարի հայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, Երևան, 2011:
Ք. Ավագյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի
պատմությունը, Երևան, 2000:
В. Дятлов, Эд. Мелконян, Армянская диаспора: очерки социокультурной
типологии, Ереван, 2009.
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1․ 1106/Մ20

2․ "ՀԲ" ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
4․ շաբաթական 4 ժամ

3․ 6 ECTS կրեդիտ

5․ դաս.-30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7․ Եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել խորքային գիտելիքներ
աշխարհասփյուռ հայության բնակեցման հիմնական շրջանների, թվաքանակի և
դրանց ընդլայնման աշխարհագրությանը պատմական ժամանակաշրջանի
տարբեր փուլերի վերաբերյալ, ներկայացնել Սփյուռքի բնակության արեալների
առաջացման և զարգացման ընթացքի, տարբեր հայկական համայնքների
ժողովրդագրական պատկերի նկարագրությունը, փոխանցել հայկական
տարբեր համայնքների վերաբերյալ առանձին խորքային գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հայկական սփյուռքի աշխարհագրության ամբողջական պատկերը,
2. նկարագրել հայկական սփյուռքի, նրա բնակության տարածաշրջանների,
այլէթնիկ միջավայրի փոխհարաբերությունները,
3. մատնանշել
հայկական
սփյուռքի
տարբեր
համայնքների
տնտեսաաշխարհագրական
պայմանները
և
պատմաժողովրդագրական
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել հայկական սփյուռքի ձևավորման, զարգացման ու համալրման փուլերի
վերաբերյալ համակարգված մոտեցումներ, վերլուծական անհրաժեշտ
կարողություններ,
5. տարբերակել հայկական սփյուռքի աշխարհագրական հիմնական կենտրոնները,
դրանց վերելքի ու անկման պատճառները, համահայկական նշանակությունը,
6. վերլուծել հայկական սփյուռքի պատմաժողովրդագրական գործընթացների
հենքային զարգացումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. սահմանել Սփյուռք երևույթը և դրան առնչվող հասկացությունները,
2. Ա6. քննարկել Սփյուռք երևույթի ծագման օրինաչափությունները,
3. Գ1. համաբերել/միավորել տարբեր գիտակարգերի մեթոդական մոտեցումները և
ընձեռած տվյալները Սփյուռքի կամ նրան առնչվող երևույթների առավել
հիմնավոր ճանաչողության համար,
4. Գ2. ամփոփել Սփյուռքին առնչվող զարգացումների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը և կատարել հիմնավոր եզրահանգումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. լսարանային վուցադրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
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Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների
քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4 միավոր։
Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների
քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սփյուռքահայ համայնքների բնակեցման հիմնական շրջանները, աշխարհագրական
արեալի ձևավորման փուլերը և ժողովրդագրական գործընթացների ընդհանուր
բնութագիրը/: Միջին և Մերձավոր Արևելքի հայկական համայնքները /Լիբանան, Սիրիա,
Թուրքիա, Եգիպտոս, Իսրայել, Պարսից Ծոցի երկրներ/: Արևմտյան Եվրոպայի հայկական
համայնքները /Իտալիա, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Բենիլյուքսի երկրներ և
Սկանդինավիա/: Արևելյան Եվրոպայի և Բալկանների հայկական համայնքները
/Լեհաստան, Ռումինիա, Հունգարիա, Բուլղարիա, Հունաստան և այլն/: Հյուսիսային
Ամերիկայի հայկական համայնքները /ԱՄՆ, Կանադա/: Հարավային Ամերիկայի
հայկական համայնքները /Արգենտինա, Բրազիլիա, Ուրուգվայ/: ՌԴ հայկական
համայնքները: Հետխորհրդային տարածքի հայկական համայնքները /Ուկրաինա,
Բելոռուս, Վրաստան, միջինասիական հանրապետություններ/: Ասիայի և Ավստրալիայի
հայկական համայնքները: Հայկական Սփյուռքի աշխարհագրական արեալի և
ժողովրդագրական գործընթացների փոփոխման հնարավորություններն ու
մարտահրավերները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բարխուդարյան Վ., Ալեքսանյան Հ., Ռուսաստանի հայ գաղթօջախների
պատմություն, Ե., 2015,
2. Ալեքսանյան Հ., Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում
1917-1941 թթ., Ե., 2014,
3. Ալեքսանյան Հ., Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում
1941-1991 թթ., Ե., 2016,
4. Հայ սփյուռք հանրագիտարան, Ե., 2003,
5. Հայ գաղթաշխարհի պատմություն, հ. 1-3, Ե., 2003-2013,
6. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն, Ե., 1998:

1․ 1106/Մ22

2․ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
4․ շաբաթական 2 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ

3․ 3 ECTS
կրեդիտ

6․ 2-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ
7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հենքային գիտելիքներ Սփյուռքի
հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների վերաբերյալ,
ուսանողների մոտ ձևավորել խորքային իմացություններ Սփյուռքի
հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների ստեղծման, նրանց
պատմության, գործունեության, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում
ունեցած դերի և նշանակության վերաբերյալ, ուսանողներին հաղորդել
ամբողջական գիտելիքներ Սփյուռքի հասարակական-քաղաքական
կազմակերպությունների, դրանց կառուցվածքային
առնաձնահատկությունների, գործունեության բնագավառի վերաբերյալ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցել Սփյուռքի հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների
դերն ու նշանակությունը հայապահպանության և Հայաստան-Սփյուռք
հարաբերություններում,
2. նկարագրել Սփյուռքի հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների
ստեղծման և նրանց գործունեությունը պատմությունը,
3. լուսաբանել Սփյուռքի հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների
գործունեությունը և վերջիններիս ունեցած դերակատարումը ներկայում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել տեսական գիտելիքները գործնականում,
5. համակողմանիորեն ներկայացնել սփյուռքի հասարակական-քաղաքական
կազմակերպությունների գործունեությունը, գործունության բնագավառը,
6. վերլուծել սփյուռքի հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների
առանձնահատկությունները, կատարել համեմատական վելուծություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4. ձևակերպել Սփյուռքի և նրան առնչվող երևույթների էությունները,
2. Ա6. քննարկել Սփյուռք երևույթի ծագման օրինաչափությունները,
3. Բ1. վերլուծել Սփյուռքի արդի փուլի զարգացումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասախոսություն, pp ներկայացում
2. Ինտերակտիվ զրույց, քննարկումներ
3. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ
4. Հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ
12. Դասընթացի մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, Գալուստ Գյուլբենկյան
հիմնարկություն, ՀՕՄ, ՀՕՖ, Ամերիկայի հայկական համագումար, Հայ դատի
հանձնախմբեր, Ռուսաստանի հայերի միություն, ՀՄԸՄ, Սփյուռքի կրթամշակութային
կազմակերպությունների գործունեությունը, ԱՍԱԼԱ և մյուս ռազմաքաղաքական
կազմակերպություններ, հայրենակցական միություններ, Սփյուռքի երիտասարդական և
մարզական կառույցների գործունեությունը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բալագյան Լ., Գալուստ Գյուլբենկյան, Ե., 2004:
2. «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003:
3. Համազգային Հայ կրթական և մշակութային միություն, Համազգային 75, 19282003: Պէյրութ:
4. Մելքոնյան Էդ., Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատմություն,
Ե., 2005:
5. Սարգսյան Ս., Պետրոսյան Ա., Սփյուռքահայ կազմակերպություններ, Եր., 2002:

1․ 1106/Մ23

2․ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

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

3․ 3 ECTS կրեդիտ

5․ դաս.- 30 ժամ
7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Սփյուռքի հայկական
կրթօջախների ձևավորման համար անհրաժեշտ նախադրյալները, տեղեկացնել
Սփյուռքում եկեղեցիներին կից ու նրանց հովանավորությամբ բացված առաջին
հայկական դպրոցների մասին, նրանց ունակ դարձնել ուսանողներին տիրապետելու
Սփյուռքի կրթօջաների կարևոր ու նշանակալից դրվագներին, ծանոթ լինել առանձին
դպրոցների վերաբերյալ մենագրական աշխատություններին և հոդվածներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ներկայացնել Սփյուռքի հայկական դպրոցների դերն ու նշանակությունը
հայապահպանման գործում,
համակողմանիորեն ներկայացնել եկեղեցու և հայկական դպրոցների սերտ կապն ու
ծառացած մարտահրավերները,
ձևակերպել սփյուռքահայ կրթական համակարգի էական խնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

մշակել մշակույթների երկխոսությունները որպես արդիական ինքնատիպ ու կարևոր
իրողություններ՝ ազգերի տնտեսական և քաղաքական հարաբերություններում,
օգտագործել Սփյուռքի հայկական համայնքներում իրականացվող կրթական
գործընթացը որպես բաց և ինքնակազմակերպված համակարգ,
կիրառել եկեղեցու գործունեությունը և դերը դպրոցաշինության, հայ կրթական կյանքի
հիմնական նախաձեռնության գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

կիրառել գիտելիքները՝ ընդհանրացնելու դասավանդվող առարկայական ծրագրերը,
նոր մեթոդները, ուսուցման ձևերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4. ձևակերպել Սփյուռքի և նրան առնչվող երևույթների էությունները,
2. Ա6. քննարկել Սփյուռք երևույթի ծագման օրինաչափությունները,
3. Բ3. օգտագործել ստացված գիտելիքները Սփյուռքի վերաբերյալ
հետազոտություններում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
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3. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը
0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր։ Հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ կրթական կյանքի հասարակական, քաղաքական և մշակութային նախադրյալները
Սփյուռքում: Հայեցի կրթության և դաստիարակության խնդիրները Սփյուռքում. ընտանիք,
լեզու, եկեղեցի: Հայկական կրթօջախների սփռման աշխարհագրությունը: Մշակութային
տարբերությունները և փոխազդեցությունները կրթական համակարգում: Ամենօրյա
դպրոցների առանձնահատկությունները: Հայ կրթական կյանքը Ռուսատանի Դաշնությունում
և ԱՊՀ մյուս երկրներում. մեկօրյա դպրոցներ: Հայ կրթական կյանքը Հյուսիսային Ամերիկայի
երկրներում և ԱՄՆ-ում: Հայ կրթական կյանքը Լատինական Ամերիկայի երկրներում և
Եվրոպական տարածաշրջանում:
Հայ
կրթական
կյանքը
Մերձավորարևելյան
տարածաշրջանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003:
2. Հարությունյան Ն., Լիբանանի և Սիրիայի հայկական դպրոցները, Երևան, 2002:
3. Մուրադյան Ս., Իրաքի հայ համայնքը, Երևան, 1997:
4. Պալանեան Ն., Ակնարկ մը Միացեալ Նահանգներու արեւելեան շրջանի
հայկական վարժարաններու, Երեւան, 2010:
Սարդարյան Ս., Հայաստանը քաղաքակրթության օրրան, Երևան, 2004:

1․ 1106/Մ11

2․ "ՀԲ" ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՍՓՅՈՒՌՔԸ
4․ շաբաթական 2 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ
6․ 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8.

3․ 3 ECTS կրեդիտ

7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝

Ընդհանուր պատկերացում տալ ինքնության, ազգային (հայոց) ինքնության էության,
կառուցվածքի, բաղադրիչների, գործառույթների, ազգային ինքնության հարացույցների
ձևավորման ու կերպափոխության օրինաչափությունների մասին,ներկայացնել հայոց
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ազգային նկարագրի, հոգեկերտվածքի ինքնութենաստեղծ հատկությունները, դրանց
ձևափոխությունները ժամանակի հոլովույթում, ինքնության կառուցարկման հենասյունները
(հայրենիք, լեզու, մշակույթ, կրոն, պետություն, արժեքներ և այլն),ցույց տալ հայոց ինքնության
և մշակույթի ու պատմության փոխկապակցվածությունը, պատմական իրադարձությունները
դիտարկել ազգային ինքնության համատեքստում, ինքնության դրսևորումները տեսնել
հայկական էպոսում, հեքիաթներում, արվեստում ու գրականության մեջ
9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա «ինքնություն», «ազգային ինքնություն», «ինքնության (նույնականության)
ճգնաժամ», «հայոց ինքնություն» հասկացությունների բովանդակությունը, հայոց
ինքնության կառուցվածքն ու բաղադրիչները, ինքնության հարացույցները, դրանց
ձևավորման ու գործառման յուրահատկությունները, կկարողանա մշակույթի ձևերում
բացահայտել ինքնության դրսևորումները
2. Պատկերացում կունենա հայոց հոգեկերտվածքի, վարքագծի, արժեքային համակարգի
մասին, կկարողանա վերաբերմունք ցույց տալ հայոց ինքնության վերաբերյալ առկա
տեսակետների նկատմամբ,
3. կկարողանա հայոց ինքնությունը դիտարկել այլ ազգերի ինքնությունների
համատեքստում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

2.
3.

1. կկարողանա պատմական, մշակութաբանական և տեսական-փիլիսոփայական
աղբյուրներում հայկական ինքնությանը վերաբերող նյութերը վերլուծել ու գնահատել,
կկարողանա հայկական ինքնության մասին գիտելիքը օգտագործել պատմական ու
ներկա իրողությունների իմաստավորման և լուսաբանման ընթացքում
կկարողանա վերլուծել հայոց ինքնության կրողների և ստեղծողների պահվածքն ու
մտածելակերպը, քննադատաբար մոտենալ հայոց ինքնության վերաբերյալ
տեսակետներին՝ հաշվի առնելով ազգային հոգեկերտվածքի ու վարքաձևերի
յուրահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կկարողանա տարբերակել ինքնության տեսակները, բաղադրիչները, դրանց
գործառույթները,
2. կկարողանա համեմատել հայկական ինքնության հարացույցները, տեսնել
ինքնության դրսևորումները առասպելներում, էպոսում, արվեստում, գրականության
մեջ, կողմնորոշվել ժամանակակից պայմաններում հայկական ինքնության
պահպանման ու արդիականացման հարցերում,
3. կկարողանա համեմատել տարբեր ազգերի ինքնությունները և պարզել հայոց
ինքնության յուրահատկությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4 ձևակերպել Սփյուռքի և նրան առնչվող երևույթների էությունները
անգլերենով կարդալ, գրել, խոսել, լսելով հասկանալ բանավոր խոսքը
2.
Բ2. կանխատեսել Սփյուռքի որոշակի զարգացումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Քննարկումներ (ազգային ինքնության մասին տեսակետների վերլուծություններ),
սոցիոլոգիական հարցումների վերլուծություն, սեփական տեսակետի հիմնավորման ու
շարադրման փորձեր
3. Հանդիպումներ, զեկուցումներ, ելույթներ, տեքստերի ու փաստական նյութի վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը
0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր։ Հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինքնության հիմնահարցը արդի հումանիտար գիտելիքում: Ինքնություն, ազգային
ինքնություն, հայկական ինքնություն, ինքնության (նույնականութայն) ճգնաժամ
հասկացությունները: Ազգային ինքնության տեսակները, բաղադրիչները և գործառույթները:
Ազգի և ազգային ինքնության էսենցիալիստական, պրիմորդիալիստական և
կոնստրուկտիվիստական մոտեցումները: Ակնարկներ հայոց ինքնության պատմության:
Հայոց ինքնության հարացույցները (հեթանոսական, քրիստոնեական, ցեղակրոն,
լուսավորական, քաղաքացիական և այլն): Խորհրդանշանները հայոց ինքնության
կառուցվածքում: Պատմական հիշողությունը, ազգային արժեքների նկատմամբ
վերաբերմունքը հայկական ինքնության հարացույցներում:
14.
1.
2.
3.
4.

Հիմնական գրականության ցանկ.
Հարությունյան Է., Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ, Երևան, 2004:
«Հայոց ինքնության հարցեր», պրակ 1-3, (խմբ. Ս.Ա. Զաքարյան), Երևան, 2012-2015:
Այվազյան Ա., Հայկական ինքնության գրավականները, Երևան, 2008:
Մարության Հ., Հիշողության դերն ազգային ինքնության կառուցվածքում. Տեսական
հարցադրումներ, Երևան, 2006:
5. Шнирельман В.А. Войны памяти, М., 2003.ծ
6. Smith A. D. National Identity (Ethnonationalism in Comparative Perspective). — University
of Nevada Press. 1993.

1․ 1106/Մ23

2․ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ

4․ շաբաթական 2 ժամ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

5․ դաս.- 30 ժամ

6․ 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
8․ Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հենքային գիտելիքներ Հայաստան-Սփյուռք
հարաբերությունների վերաբերյալ, ուսանողների շրջանում ձևավորել խորքային
իմացություններ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների արդի փուլի սկզբնավորման,
հարաբերությունների զարգացման ընթացքի, առանձնահատկությունների,
առաջնահերթությունների, համագործակցության հեռանկարների ու առկա խնդիրների
վերաբերյալ, հաղորդել ամբողջական գիտելիքներ Հայաստան-Սփյուռք քաղաքական,
տնտեսական, մշակութային հարաբերությունների, հոգևոր առնչությունների,
համահայկական կազմակերպությունների գործունեության, Հայաստան-Սփյուռք
հարաբերությունների շրջափուլերի վերաբերյալ գիտատեսական:
15. 9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.

գիտակցել Հայաստան-Սփյուռք արդի հարաբերությունների ներկա փուլի
զարգացման
հիմնական
միտումները
և
բնորոշիչ
կողմերը,
փոխհարբերությունների արդյունավետ զարգացման հեռանկարները,
նկարագրել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների զարգացման ընթացքը,
լուսաբանել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների շրջափուլերի
էութենական գծերն ու բնորոշիչ կողմերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

կիրառել տեսական գիտելիքները գործնականում,
համակողմանիորեն ներկայացնել և վերլուծել Հայաստան-Սփյուռք
հարաբերությունների արդի փուլը,
6. վերլուծել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ1. վերլուծել Սփյուռքի արդի փուլի զարգացումները,
2. Բ3. օգտագործել ստացված գիտելիքները Սփյուռքի վերաբերյալ
հետազոտություններում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, pp ներկայացում
2. Ինտերակտիվ զրույց, քննարկումներ
3. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ
4. Հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ
1. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը
0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր։ Հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստան-Սփյուռք գործակցության արդի փուլը, դրա բնութագրական կողմերը: ՀայաստանՍփյուռք հարաբերությունների արդի փուլի սկզբնավորումը, հարաբերությունների
զարգացման
ընթացքը,
առանձնահատկությունները,
առաջնահերթությունները,
համագործակցության հեռանկարներն ու խնդիրները: Հայաստան-Սփյուռք քաղաքական,
տնտեսական, մշակութային հարաբերությունները: Հոգևոր-կրոնական առնչություններին
անկախության
տարիներին:
Սփյուռքահայության
մասնակցությանը
արցախյան
պատերազմին: Համահայկական կազմակերպությունների գործունեությանը: Սփյուռքի
նախարարության ստեղծմանը: Հայաստան-Սփյուռք համաժողովները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գեղամ Սևան, Հայրենիք-Սփյուռք կապերը 1920-1985թթ., Ե., 1985:
2. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն (համառոտ ակնարկ), Ե., 2004:
3. Ք. Պետրոսյան, Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1988-2001թթ, Երևան, 2011:
4. «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003:
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5. Մելիքսեթյան Հ., Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները և հայրենադարձությունը /19201980 թթ./, Եր.1985:

1․ 1106/Մ26

2․ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ.
ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,
ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

4․ շաբաթական 4 ժամ

3․ 6 ECTS կրեդիտ

5․ դաս.-30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

6․ 2-րդ՝գարնանային կիսամյակ
7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8․ Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արևմտահայերենի առաջացման
և արդի վիճակի հիմնական առանձնահատկություններին, սովորեցնել արևմտահայերենի
հնչյունական և բառապաշարային հիմնական տարբերությունները արևելահայերենից:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցել արևմտահայերենի ձևավորման առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել
գրական
լեզուների
հնչյունական
և
բառապաշարային
յուրահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տարբերակել հայերենի երկու տարբերակների արտասանական, ուղղագրական և
հնչյունափոխական առանձնահատկությունները,
4. տարանջատել արևելահայ-արևմտահայ բառազույգերը և դրանց ձևային-իմաստային
տարբերությունները,
5. ներկայացնել արևմտահայերենի բառակազմական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
6. ստացած
գիտելիքներն
ու
կարողությունները
կիրառել
գործնականում՝
արևմտահայերենով ճիշտ և նպատակային հաղորդակցում իրականացնելու համար:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝
1. Ա4. ձևակերպել Սփյուռքի և նրան առնչվող երևույթների էությունները
2. Բ4. գնահատել Սփյուռքին առնչվող երևույթների առանձնահատկությունները:
3.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական աշխատանք,
3. տեսալսումների կազմակերպում,
ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արևմտահայերեն և արևելահայերեն. արդի հայերենի երկու գոյավիճակները: Տարբերակների
անվանումների հարցը: Արևմտահայերենն իբրև Սփյուռքի հաղորդակցման լեզու և գերակշիռ
լեզուների ազդեցության հարցը: Արևմտահայերենի ուղղագրությունը: Բանավեճեր
ուղղագրության հարցի շուրջ: Պայթական բաղաձայնների
համակարգը արևմտահայերենում և
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արևելահայերենում: Պայթական բաղաձայնների հնչյունափոխությունը արևմտահայերենում:
Միայն արևմտահայերենին բնորոշ հնչյունափոխական իրողություններ: Արևմտահայերենի
բառապաշարի ձևաիմաստային խմբերը ըստ արևելահայ – արևմտահայ հարաբերության:
Վերաբերմունքը
օտարաբանությունների
նկատմամբ
երկու
տարբերակներում.
Օտարամոլություն և մաքրամոլություն:
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները

Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5
է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4 միավոր։ Հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Աբեղյան Մ., Մեր երկու գրական լեզուի միութեան խնդիրը, «Արարատ», Էջմիածին,
1897:
2. Աճառյան Հր., Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, Երևան, 1951:
3. Այտընյան Ա., Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի,
Երևան, 1987:
4. Առաքելեան Կ., Արդիհայերէնի քերականութիւն, Բ գիրք, Պէյրութ, 1998:
5. Առաքելեան Կ., Արդի հայերէնի քերականութիւն, Գ գիրք, Պէյրութ, 1998:
6. Ավետիսյան Յու., Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական
քերականություն, Երևան, 2007:

1․ 1106/Մ27
2․ "ՀԲ" ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
4․ շաբաթական 4 ժամ
5․ դաս.- 2, գործ. - 2

3․ 6 ECTS կրեդիտ

6․ 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացը նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել և նրանց հետ քննարկել
«սփյուռք» հասկացությանն առնչվող հիմնական տեսությունները և հայեցակարգրերը,
տրամադրել համապատասխան մեթոդաբանություն դրանց ուսումնասիրության,
տիպաբանության և համեմատական վերլուծության համար, հաղորդել փաստական
տվյալներ «հայրենիք-սփյուռք-ընդունող երկիր» ժամանակակից հարաբերությունների
մասին՝ հիմնվելով այլ ժողովուրդների և երկրների օրինակների վրա՝ ուշադրության
կենտրոնում ունենալով մի շարք երկրների քաղաքականությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել և համեմատել սփյուռքագիտության ոլորտում ճանաչում ստացած
հիմնական տեսություններն ու հայեցակարգերը,
2. առանձնացնել և բացատրել այն հիմնական գործոնները, որոնցով պայմանավորված է
Սփյուռքների առաջացումը, զարգացումը և վախճանը,
3. սահմանել Սփյուռքների տիպաբանությանն առնչվող հիմնական մոտեցումները,
տարբեր չափորոշիչների հիման վրա դասակարգել գոյություն ունեցող Սփյուռքները՝
այն թվում նաև հայկական Սփյուռքը,
4. քննարկել և համեմատել տարբեր Սփյուռքների ազդեցությունը հայրենիքի և ընդունող
երկրի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքի վրա, ինչպես նաև
զուգահեռներ անցկացնել Հայաստանի և հայկական Սփյուռքի և այլ երկրների միջև:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.

5. վերլուծել «հայրենիք-սփյուռք-ընդունող երկիր» եռանկյունու հետ առնչվող
երևույթները:
6. հետևություններ անել սփյուռքների նմանությունների և տարբերությունների
վերաբերյալ,
7. կիրառել ճանաչողության համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը
1. Ա3. սահմանել Սփյուռք երևույթը և դրան առնչվող հասկացությունները,
2. Ա8. դասակարգել սփյուռքներն ըստ ծագման ընդհանրությունների և
առանձնահատկությունների,
3.
Բ3. օգտագործել ստացված գիտելիքները Սփյուռքի վերաբերյալ
հետազոտություններում,
4.
Գ3. կատարել ընդհանրացումներ Սփյուռքին առնչվող մասնավոր երևույթների
բնութագրերը հաշվի առնելով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ՝ ներառյալ դաշտային աշխատանք
այցելությունների արդյունքում արված դիտարկումների և հարցազրույցներ միջոցով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը
0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4 միավոր։ Հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
13.
Դասընթացը
բաղկացած
է
հետևյալ
հիմնական
բաժիններից.
Սփյուռքագիտությունը որպես ժամանակակից միջառարկայական ուղղություն. ծագումը և
հիմնախնդիրները։ «Սփյուռք» հասկացության պատմական էվոլյուցիան, ժամանակակից
ընկալումները և գիտական սահմանումները։ Սփյուռքների առաջացման հիմնական
պատճառները. «վանող» և «ձգող» գործոններ։ Սփյուռքների առաջացումը, կայացումը,
զարգացումը և վախճանը պայմանավորող ժամանակակից գործոններ։ Սփյուռքների
տիպաբանությունը

14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Sheffer G., (2003). Diaspora politics: at home aԲroad. New York: CamԲridge University Press,
2. ԲruԲaker R., (2005) “The “diaspora” diaspora”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 28 No. 1, pp. 119
3. Cohen R., (1997). GloԲal Diasporas: an introduction. Seattle: University of Washington Press,
4. Dufoix S., (2008). Diaspora. Բerkeley & Los Angeles: University of California Press,
5. Van Hear N., (1998). New Diasporas: The mass exodus, dispersal and regrouping of migrant
communities. London: Routledge,
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1․ 1106/Մ13

2․ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅ-ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆ
ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 2 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ
6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայության երկու հատվածների
գրականության թեմատիկ և գաղափարական հարազատությունը, նրանց մեջ
պատկերացում ձևավորել հայության երկու հատվածներում հայ գրական ուժերի
հասունության և զարգացածության վերաբերյալ, ծանոթացնել ազգային ընդհանուր
հետապնդումների առումով գրական փոխհարազատ, ուշագրավ փաստերին (երկու
հատվածների):
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ճանաչել պատմական ճակատագրով երկատված ժողովրդի երկու մեծ հատվածներում
ստեղծված գրական ակնառու արժեքները,
2. հասնել այդ արժեքներում ցուցադրված հոգևոր միասնության ձգտման խոր ըմբռնմանըˋ
որպես ազգային միասնական հետապնդումների և արտահայտումների հիմք,
3. հիմնավորել, որ 1913 թվականը բարձրակետ է կազմել, և առաջին աշարհամարտը
ազգային զարգացման ճանապարհին կատարյալ աղետ է եղել իր բոլոր հետևանքներով
(հայկական սփյուռքի ստվարացում և այլն):

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել գրականության զարգացման նախորդ շրջափուլի գիտելիքները սփյուռքի
պայմաններում հայկական համայնքների հոգևոր կյանքի կազմակերպման գործում
(հայ մշակույթի ավանդույթների հիմքով),
5. գործնականում բացահայտել հայ սփյուռքում հանդես եկած ականավոր գրողներիˋ
Համաստեղի, Հակոբ Մնձուրու, Կոստան Զարյանի ու մյուսների և մայր հայրենիքում
հանդես եկած Ե. Չարենցի, Ա. Բակունցի, Վ. Թոթովենցի, Զ. Եսայանի և մյուսների
գրականության միջև կապը և դա ծառայեցնել այսօրվա սփյուռք-հայրենիք կապերին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. ձևակերպել ու փոխանցել սփյուռքի և մայր հայրենիքի համար նախորդ շրջափուլից
եկած գաղափարական և գեղագիտական ավանդույթները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. վերարտադրել ստացված գիտելիքները սփյուռքի
2. Բ3. օգտագործել ստացված գիտելիքները Սփյուռքի վերաբերյալ
հետազոտություններում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5
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է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր։ Հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հնդկահայ լուսավորիչների ազգային դիրքորոշումները, Մխիթարյան միաբանության
մշակութային գործունեությունը: Խաչատուր Աբովյանի, Ալիշանի և արևմտահայ Զարթոնքի
սերնդի (Նահապետ Ռուսինյան, Ստեփան Ոսկան, Գրիգոր Օտյան և ուրիշներ) գործունեության
պատմական խոշոր նշանակությունը: Միքայել Նալբանդյանի, Հարություն Սվաճյանի ու
արևմտահայ 60-ականների գաղափարական համագործակցումները: Զեյթունի
ապստամբությունը, Պեշիկթաշլյանի և մյուսների զեյթունյան բանաստեղծական
արձագանքները: Րաֆֆուˋ արևմտահայությանˋ թուրք բռնակալության լծից ազատագրվելու
թեմաներով ծրագրային –քաղաքական վեպերը: Արևմտահայ ընթերցողը և Րաֆֆին: Արփիար
Արփիարյանի արևելահայ կապերը, նրա «Կարմիր ժամուց» վիպակը: 20-րդ դարասկզբի
արևմտահայ և արևելահայ գրական-հասարակական կյանքը: Թումանայան, Իսահակյան,
Տերյան և ուրիշներ ու Արշ. Չոպանյան, Վարուժան, Սիամանթո և ուրիշներ ստեղծագործական
զուգահեռը: Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովրդի համար նրա ողբերգական
հետևանքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խաչատուր Աբովյան, «Վերք Հայաստանի»
2. Ղևոնդ Ալիշան, «Երգք Նահապետի»
3. Նալբանդյանի ազատասիրական բանաստեղծությունները (Գ. Ստեփանյանի «Մ.
Նալբանդյանի «Ազատություն» բանաստեղծության հարյուրամյա կյանքը» հոդվածը)
4. Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի «Զեյթունյան շարքը»
5. Րաֆֆու ծրագրային-քաղաքական վեպերը արևմտահայության ազատագրման
թեմաներով («Կայծեր»)
6. Արփիար Արփիարյանի «Կարմիր ժամուց» վիպակը

1․ 1106/Մ30

2․ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ
3․ 3 ECTS կրեդիտ
ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
4․ շաբաթական 2 ժամ
5․ դաս.-30 ժամ
6․ 3-րդ ՝աշնանային կիսամյակ
7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
7. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ Հայոց
ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման ճանապարհին առկա
հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
հաղորդել իմացություններ դրանց հաղթահարման պատմաիրավական հիմքերի ու
հնարավորությունների վերաբերյալ, փոխանցել գիտատեսական գիտելիքներ պատմական
փաստերի ու միջազգային իրավական նորմերի ու սկզբունքների համադրությամբ հայ
ժողովրդի նկատմամբ իրագործաված այդ ծանր միջազգային հանցագործության
հետևանքները վերացնելու ուղիների մասին:
8. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցել Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման ճանապարհին առկա
պատմաիրավական հիմնախնդիրները,
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2. ներկայացնել
Հայոց
ցեղասպանության
հետևանքների
հաղթահարման
համապատասխան պատմական փաստերը և միջազգային իրավունքի սկզբունքներն ու
նորմերը,
3. մատնանշել միջազգային պայմանագրերով հայերի իրավուքների պաշտպանության
Օսմանյան կայսրության ստանձնած պարտավորությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակել Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման մեթոդական
մոտեցումներ,
5. քննարկել Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման պատմաիրավական
հիմքերը,
6. վերլուծել Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հնարավորություններն ու ընթացակարգերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
Ա2. վերարտադրել Սփյուռքագիտության բլոկի գիտակարգերից յուրաքանչյուրի
ընձեռած գիտելիքներն ու գիտատեսական մոտեցումները,
2.
Բ3. օգտագործել ստացված գիտելիքները Սփյուռքի վերաբերյալ
հետազոտություններում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
3. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
2. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը
0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր։ Հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ցեղասպանության հանցագործության գնահատումը միջազգային իրավունքում մինչև
«գենոցիդ» եզրույթի առաջացումը: Թուրքիայի` որպես Օսմանյան կայսրության
իրավահաջորդ լինելու հիմնահարցը։ Հայոց ցեղասպանության դատապարտման ու դրա
հետևանքների հաղթահարման մարտավարական ու ռազմավարական խնդիրները: Հայերի
իրավուքների պաշտպանության Օսմանյան կայսրության պարտավորությունը 1914 թ.
Ռուս-թուրքական
պայմանագրով
և
հայերի
զանգվածային
սպանությունների
իրավաքաղաքական գնահատականը 1915 թ. մայիսի 24-ի Անտանտի տերությունների
համատեղ հռչակագրով: Հայոց ցեղասպանության համար թուրքական պետության
պատասխանատվության հարցը Սևրի պայմանագրի հոդվախներով և ԱՄՆ-ի նախագահ
Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի դրույթներով: Քեմալական Թուրքիայի կողմից հայերի
իրավունքների
խախտման
փորձերը
Ալեքսանդրոպոլի,
Մոսկվայի
և
Կարսի
պայմանագրերով։ Տարբեր երկրների խորհրդարանների և կառավարական ու ոչ
կառավարական միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայոց ցեղասպանության
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ճանաչման ու դատապարտման գործընթացը և դրա հնարավոր ազդեցությունը այդ
հանցագործության հետևանքների հաղթահարման վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Թորիկյան Շ., Հայկական հարցը և միջազգային օրէնքը, Պեյրութ, 1976:
2.
Հակոբյան Հ., Հայրենիք վերադառնալու գաղափարը և ժամանակակից միջազգային
իրավունքը, Երևան, 2000:
3.
Մարուքյան Ա., Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման
հիմնախնդիրներն ու պատմաիրավական հիմնավորումները, Եր., 2014:
4.
Տերնոն Ի., Անպատժելիություն, վրեժ և ժխտում. հայկական ցեղասպանությունը
միջազգային ատյանների առջև, Երևան, 2003:
5.
Барсегов Ю., Геноцид армян – преступление по международному праву, Москва, 2000.
6.
Оганян П., Геноцид армянско народа и защита прав человека, Ереван, 2004.
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1․ 1106/Մ15

2․ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍԻ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

4․ շաբաթական 2 ժամ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

5․ դաս.- 30 ժամ

6․ 3-րդ ՝աշնանային կիսամյակ
7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8․ Դասընթացի նպատակն է՝
1. սկզբնաղբյուրների հենքի վրա ուսանողներին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ
Արևելյան Այսրկովկասի (ներառում է նաև Մեծ Հայքի տասնմեկերորդ նահանգ Փայտակարանի արևելյան շրջաննրը), կամ պատմական Շիրվանի` Կուրից մինչև Ապշերոն թերակղզի ընկած տարածքի տեղաբնիկ հայության պատմության վերաբերյալ,
2. ըստ գավառների ներկայացնել հայ բնակչության պատմաժողովրդագրական
պատկերը, հայության ունեցած մեծ դերակատարությունը երկրամասի քաղաքակրթական գործընթացներում, մասնավորապես՝ հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և կրթամշակութային կյանքի առաջընթացում,
3. փաստերի հենքով ցույց տալ, որ Կուրի ձախափնյակում XX դարի երկրորդ տասնամյակի վերջում ի հայտ եկած «Ադրբեջան» անվամբ արհեստածին կազմավորումում
անդրալթայան տափաստաններից ներխուժած թյուրք-օղուզական ցեղերի հետնորդները,
որոնք Ռուսական կայսրության XX դարասկզբի, ինչպես նաև տասնամյակներ անց`
ԽՍՀՄ փաստաթղթերում «կովկասյան թաթարներ» կամ «թյուրքեր» էին անվանվում, 1930ական թվականների վերջերից միայն հորջորջվեցին «ադրբեջանցի», «ինքնահաստատվել»
են տեղաբնիկ ժողովուրդների (հայեր, ուդիներ, թաթեր, լեզգիներ և այլն) դեմ վարած ցեղասպան քաղաքականության, ուծացման, քաղաքակրթական արժեքների կողոպտման ու
ոչնչացման միջոցով:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա․ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել Արևելյան Այսրկովկասի հայ բնակչության պատմությունը,
ներկայացնի երկրամասի հայ բնակչության տեղաբաշխվածությունը և շարժընթացը,
ներկայացնել երկրամասում հայերի դեմ թուրք-մուսավաթականների կողմից
իրականացված ցեղասպանության քաղաքականության նպատակները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ՝ երկրամասի հայության
պատմությունը ուսումնասիրելու համար,
վերլուծել գիտական վերահսկողությունից դուրս հայտնված ադրբեջանական պաշտոնական «պատմագրության»՝ երկրամասի հայության պատմության նենգափոխման
դրսևորումները,
վերլուծել ցեղասպանության և բռնագաղթի ենթարկված շիրվանահայության արդի
խնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ա.
քննարկել
Արևելյան
Այսրկովկասի
հայ
բնակչության
պատմության
առանձնահատկությունները,
բ. օգտագործել ստացված գիտելիքները Արևելյան Այսրկովկասի պատմության
վերաբերյալ հետազոտություններում,
գ. ամփոփել երկրամասի հայության պատմությանն առնչվող տեղեկատվությունը և
կատարել հիմնավոր եզրահանգումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները.
ա․ դասախոսություններ,
բ․ գիտական բանավեճեր,
գ․ լսարանային ցուցադրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
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 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Արևելյան Այսրկովկասի հայությունը վաղ ժամանակներից մինչև XIX դ.։ Թեմա 2.
Վարչատարածքային ռեֆորմներ։ Թեմա 3. Հայ բնակչության տեղաբաշխվածությունը և
շարժընթացը։ Թեմա 4. Գանձակ-Ելիզավետպոլի նահանգ (Նուխի և Արեշ գավառներ)։
Թեմա 5. Բաքվի նահանգ (Գյոքչայի, Շամախիի, Ղուբայի, Ջավադի և Լենքորանի
գավառներ)։ Թեմա 6. Հայերը Շաքի, Շամախի, Ղուբա, Լենքորան և Բաքու քաղաքներում։
Շամախու հայոց թեմ։ Թեմա 7. Թեմապատկան վանքեր և եկեղեցիներ։ Թեմա 8. Հայ հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, կրթամշակութային կյանքը։ Թեմա 9.
Հայերի
դերը
Բաքվի
առևտրաարդյնաբերության,
մասնավորապես
նավթարդյունաբերության զարգացման գործում։ Թեմա 10. Արևելյան Այսրկովկասում
հայերի էթնիկ զտումների և ցեղասպանության ակունքների հիմնահարցը։ Թեմա 11.
Թուրք-ադրբեջանական պատասխանատվությունը։ Թեմա 12. Հայերի կոտորածներն ու
բռնագաղթը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Ստեփանյան Գ., Բաքվի նահանգի հայությունը XIX դարի երկրորդ կեսին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Երևան, 2010։
2․ Ստեփանյան Գ., Բաքու քաղաքի հայության պատմությունը (պատմաժողովրդագրական
ուսումնասիրություն), Երևան, 2011:
3․ Ստեփանյան Գ., Արցախահայության դերը Բաքվի առևտրաարդյունա-բերության
զարգացման գործում. XIX դ.–XX դարասկիզբ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր
նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին, պրակ I, Ստեփանակերտ, 2009, էջ 262-266:
4․ Ստեփանյան Գ., Հայերի կոտորածներն ու ինքնապաշտպանական մարտերը Բաքվի նահանգում 1918-1920 թթ., ՊԲՀ, Երևան, 2008, N 3, էջ 31-48:
5․Ստեփանյան Գ., Արևելյան Այսրկովկասում «ադրբեջանցի» էթնանվան գործառման
հարցի շուրջ, «Մերձավոր Արևելք», պր. V, Երևան, 2008, էջ 137-144:
6․ Ստեփանյան Գ․, Շամածի քաղաքի հայության պատմությունը, Երևան, 2013։
7․Ստեփանյան Գ․, Գանձակ-Ելիզավետպոլի նահանգի Նուխի և Արեշ գավառների ու
Բաքվի նահանգի հայ բնակչության պատմաժողովրդագրական համառոտ ակնարկ (XIX
դարի երկրորդ կես XX դարի սկիզբ)։ Արևելագիտության հարցեր։ Գիտական հոդվածների
պարբերական ժողովածու, № 9, Երևան, 2015, էջ 218-267։
7․ Էնաեթոլլահ Ռէզա, Ազարբայջան եւ Առան (Կովկասեան Ալբանիա), Երեւան, 1994։
8․ Ասատրյան Գ., Գևորգյան Ն., Ադրբեջան. յուրացման սկզբունքը և իրանական աշխարհը, Երևան, 1990։
9․ Чобанян С., Государственная и национальная политика Азербайджана, Ереван, 1993․

1․ 1106/Մ31

2․ "ՀԲ" ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 2 ժամ

5․ դաս.- 30 ժամ

6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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8․ Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել խմբագրական աշխատանքի յուրահատկությունները, գիտական աշխատանքի խմբագրման
սկզբունքները,
բացատրել և սովորեցնել պաշտոնական փաստաթղթերի կազմության և խմբագրության
առաձնահատկություններ,
լուսաբանել
գեղարվեստական
աշխատանքի խմբագրման սկզբունքները:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպել տարաբնույթ տեքստերի խմբագրական գործի առանձնահատկությունները,
2. ճանաչել պաշտոնական փաստաթղթերի կազմության սկզբունքները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել տեքստի խմբագրման համապատասխան սկզբունքներ,
4. կատարել տեքստի խմբագրական աշխատանք,
5. գործնականում իրականացնե պաշտոնական փաստաթղթերի
գրագետ կազմում:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Բ3. օգտագործել ստացված գիտելիքները Սփյուռքի վերաբերյալ
հետազոտություններում:
11․ Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու
մեթոդները՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է
5 միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սրբագրական պայմանական նշաններ, բառագործածության սխալներ, արդի
հայերենի շարադասության յուրահատկություններ, օտարաբան շարահյուսական
կառույցներ, հոգնակիակազմության և հոլովական սխալներ, պաշտոնական
գրագրության ձևերը (դիմում, հրաման, տեղեկանք, պայմանագիր, քաղվածք,
արձանագրություն ևն). ձևային և լեզվական յուրահատկություններ:
14․ Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Պաշտոնական գրագրություն, Երևան, 2001:
2. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք, Երկրորդ հրատարակություն, Երևան, 2009:
3. Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 գրքով, Երևան, 1990,
1991:
4. Քալանթարյան Պ., Գործարարության գործավարություն, Երևան, 2005:
5. Францифоров Ю., Павлова Е., От реферата к курсовой, от диплома к
диссертации, М., 2003.
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2․ ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
3․ 6 ECTS կրեդիտ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ (ՌԴ, ԱՄՆ, ՖՐԱՆՍԻԱ
ԵՎ ԱՅԼՆ)
4․ շաբաթական 4 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ
6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8․ Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել ամբողջական գիտելիքներ
ազգային փոքրամասնությունների իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ, տալ
խորքային իմացություններ ազգային
փոքրամասնությունների
իրավական
հիմնահարցերի վերաբերյալ, նրանց մեջ ձևավորել իմացություն փախստականների և
արտագաղթածների իրավական վիճակի մասին:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ազգային փոքրամասնությունների իրավական կարգավիճակը
հայաշատ պետություններում,
2. լուսաբանել ազգային փոքրամասնությունների տնտեսական, սոցիալական և
մշակութային իրավունքների ու ազատությունների հարցերը,
3. քննարկել ազգային ինքնության պահպանության կառուցակարգերը հայաշատ
պետություններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել ազգային
փոքրամասնությունների իրավական կարգավիճակի
մասին միջազգային և ներպետական իրավական ակտերը,
5. տարբերակել տարբեր պետությունների՝ ազգային փոքրամասնություններին
նվիրված օրենսդրությունների առանձնահատկությունները:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը
1. Բ2. կանխատեսել Սփյուռքի որոշակի զարգացումներ
2. Բ5. կիրառել համակարգային մոտեցում հայկական Սփյուռքը ամբողջապես
ճանաչելու առումով,
3. Բ7. համադրել և հակադրել հայկական Սփյուռքին առնչվող իրողությունները
այլ սփյուռքերի համանման իրողություններին` մատնանշելով
ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները:
11․ Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գիտագործնական քննարկում, լսարանային ցուցադրություն:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ազգային
փոքրամասնությունների իրավական կարգավիճակը
«Ազգային
փոքրամասնությունների
իրավական
կարգավիճակի
սահմանումն
ու
պաշտպանության հարցը», ներգաղթի և արտագագթի հիմնական պատճառները:
Փախստականների
միջազգային-իրավական և
ներպետական իրավական
կարգավիճակը: Ազգային փոքրամասնությունների տնտեսական, սոցիալական և
մշակութային
իրավունքների
ու
ազատությունները:
Հայաստանի
Հանրապետություննում
ազգային
փոքրամասնությունների
իրավական
կարգավիճակը: Ռ.Դ-ում
ազգային
փոքրքմքսնությունների
իրավական
կարգավիճակը:
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
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 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1.
Վ.Այվազյան, Մարդու իրավունքներ, Երևան 2014,:
2.
Հայաստանի
Հանրապետության «Ազգային փոքրամասնությունների
իրավական կարգավիճակի մասին» օրենքի վերաբերիալ պարզաբանումններ:
, Երևան, 2004
3.
Г. Н. Андреева. Конституционное Право зарубежных стран. Москва 2005
4.
Բloxham, Donald. The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and
the Destruction of the Ottoman Armenians. Oxford: Oxford University Press, 2005.
5.
Gevorgyan, Satenik, RuԲen Avagyan, and Rafayel Harutyunyan. The Armenian
Genocide Internet Report and Analysis on the Occasion of the 90th Anniversary of the
Armenian Genocide. [Yerevan, RepuԲlic of Armenia?]: DAR PuԲlishing House, 2005.
6.
Kévorkian, Raymond H. The Armenian Genocide: A Complete History. London:
I. Բ. Tauris, 2011.
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2․ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
4․ շաբաթական 4 ժամ
5․ դաս. -30 ժամ, գործ. – 30 ժամ
6․ 3-րդ ՝աշնանային կիսամյակ

3․ 6 ECTS կրեդիտ

7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի
նպատակն է ուսանողներին տրամադրել ցեղասպանություներ
երևույթի վերաբերյալ գիտատեսական ամբողջական գիտելիքներ, ցեաղասպանության
պատմական և իրավական հիմնահարցերի վերաբերյալ խորքային իմացություններ,
Հայոց և այլ ցեղասպանություններին վերաբերող պատմական հիմնահարցերի
վերաբերյալ գիտատեսական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

արտահայտել Ցեղասպանություն երևույթի բովանդակությունը,
սահմանելցեղասպանություն եզրույթի իմաստային հարթությունը և բնորոշ
եզրույթները,
լուսաբանել
Հայոց
և
այլ
ցեղասպանությունների
հիմնական
ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4.
5.

կիրառելճանաչողության համապատասխան մեթոդականմոտեցումներ,
տարբերակել հայկական և այլ ցեղասպանությունների ծագումնաբանական
ու տիպաբանական առանձնահատկությունները,
6. վերլուծելցեղասպանության հետ առնչվող երևույթները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. գիտակցել Սփյուռքագիտության միջգիտակարգային բնույթը և
վերարտադրել Սփյուռքագիտության բլոկի գիտակարգերից յուրաքանչյուրի
ընձեռած գիտելիքներն ու գիտատեսական մոտեցումները,,
2. Ա6. քննարկել Սփյուռք երևույթի ծագման օրինաչափությունները,
3. Բ4.
գնահատել
Սփյուռքին
առնչվող
երևույթների
առանձնահատկությունները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գիտագործնական քննարկում,
3. լսարանային ցուցադրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ցեղասպանություն
հասկացությունը:
«Ցեղասպանություն
հանցագործության
կանխարգելման և դրա համար պատճի կոնվենցիա»-ն։ Հայոց ցեղասպանության`
օսմանյան կայսրության պետական քաղաքականության առաջին փուլը։ Հայոց
ցեղասպանության` օսմանյան կայսրության պետական քաղաքականության երկրորդ
փուլը։
Հայոց
ցեղասպանության`
քեմալական
Թուրքիայի
պետական
քաղաքականությունը։
Հրեաների
ցեղասպանությունը:
ՑեղասպանություններըԵվրոպայում: Ցեղասպանությունները Ասիայում և Աֆրիկայում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ա.
Մնացականյան,
Հայ
ժողովրդի
ողբերգությունը
ռուս
և
հասմաշխարհային հասարակական մտքի գնահատմամբ, Երևան, 1965:
Մէվլան Զատէ Րիֆաթ, Օսմանեան յեղափոխութեան մութ ծալքերը և
իթթիհատի հայաջինջ ծրագիրները, Երևան, 1990:
Ռ. Սահակյան, Ցեղասպանության պատմությունից, Երևան, 1990:
Բloxham, Donald. The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and
the Destruction of the Ottoman Armenians. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Gevorgyan, Satenik, RuԲen Avagyan, and RafayelHarutyunyan. The Armenian
Genocide Internet Report and Analysis on the Occasion of the 90th Anniversary of the
Armenian Genocide. [Yerevan, RepuԲlic of Armenia?]: DAR PuԲlishing House, 2005.
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1․ 1106/Մ34

2․ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

3․ 6 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 4 ժամ

5․ դաս.- 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

6․ 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ

7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8․ Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել խորքային գիտելիքներ
սփյուռքի համայնքների կյանքում Հայոց եկեղեցու դերի վերաբերյալ, նրանց մեջ
ձևավորել պատկերացում հայապահպանման գործընթացում եկեղեցու
կարևորության մասին, ուսանողներին տալ համակարգային գիտելիքներ հայրենիքի
զորացման և Արցախի պետականության հաստատման գործում եկեղեցու
գործունեության մասին:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

արտահայտել Հայոց եկեղեցու գործունեության բովանդակությունը,
ներկայացնել Հայոց եկեղեցու դերը սփյուռքի համայնքների գործունեության
կյանքում,
լուսաբանել ազգային դիմագիծը պահպանելու գործընթացը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

կիրառել համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ,
տարբերակել Հայոց եկեղեցու սփյուռքի գործունեության ընդհանուր ու
տիպաբանական առանձնահատկությունները,
վերլուծել Հայոց եկեղեցու հետ առնչվող երևույթները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
1. Ա4. ձևակերպել Սփյուռքի և նրան առնչվող երևույթների էությունները,
2. Բ1. վերլուծել Սփյուռքի արդի փուլի զարգացումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
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Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էջմիածինը և սփյուռքի թեմերի կապը, ընթացիկ առօրյան ներկայացվում Է
տարածքային
սկզբունքով՝ Մերձավոր թեմեր, Արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական
պատվիրակություն,
Կենտրոնական Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակություն, Հնդկաստանի և
Ծայրագույն
Արևլքի հայրապետական պատվիրակություն և Ամերիկայի թեմերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գարեգին Բ Կաթողիկոս ամենայն Հայոց. Հատընտիր պաշտոնա կանք (1999-2009
թթ.),ս. Էջմիածին, 2010:
2. Մակարյան Լ., Հայկական գաղութօջախների հիմնումից արդի սփյուռք, Երևան,
2014;
3. Պետրոսյան Ե., Հայ եկեղեցու պամությոյն ս. Էջմիածին,2015:
4. Օրացույց 2016, ս.Էջմիածին, 2016:
5. Тунян В.Г. Армянская церковь за рубежом. Начало ХХI в. Ереван, 2016:
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9.«ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Հայագիտություն», 022803.01.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Հայագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022/2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննու-թյունը: Հիմք՝
Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2016 /2017 ուստարվա
ընդունելության կանոնակարգը:

9. Ծրագրի նպատակները

Ծրագրի նպատակն է`
1.

ուսանողներին փոխանցել համապարփակ գիտելիքներ հայագիտության բաղադրիչ
գիտակարգերի
(պատմագիտություն,
լեզվաբանություն,
գրականագիտություն,
մշակութաբանություն և սփյուռքագիտություն) վերաբերյալ,

2.

նրանց տրամադրել հայագիտության առանձին գիտակարգերի` արդի փուլի հիմնական
նվաճումներին վերաբերող հիմնարար գիտելիքներ,

3.

նրանց շրջանում ձևավորել
ամբողջական ծանոթություն,

4.

նրանց հաղորդել հետազոտություններ կատարելու համար անհրաժեշտ գիտատեսական
և մեթոդական պատրաստություն:

այդ

գիտակարգերի

հիմնախնդիրների

վերաբերյալ

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. գիտակցել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրին բնորոշ
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գիտելիքների համակարգման անհրաժեշտությունը,
Ա2. վերարտադրել ստացված գիտելիքները հայագիտության համակարգի գիտակարգերից,
Ա3. արտահայտել հայագիտության համակարգի գիտակարգերի ընդհանուր
ուղղվածությունը,
Ա4. գիտակցել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրում առկա
արդիական հիմնախնդիրները,
Ա5. որոշել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրին պատկանող
թեմատիկայի բնորոշ մեթոդական մոտեցումները,
Ա6. սահմանել հայագիտության համակարգի գիտակարգերին բնորոշ հասկացությունները,
Ա7. անգլերենով կարդալ, գրել, խոսել, լսելով հասկանալ բանավոր խոսքը,
Ա8. աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. գնահատել գիտական նվաճումները հայագիտության համակարգի գիտակարգերում,
Բ2. ցուցաբերել միջգիտակարգային մոտեցում,
Բ3. լուսաբանել հայագիտության անցյալի նվաճումները,
Բ4. մատնանշել հայագիտության ներկա փուլի զարգացման առանձնահատկությունները,
Բ5. ընտրել անհրաժեշտ մեթոդական մոտեցում առաջադրանքի լավագույնս կատարման
համար,
Բ6. համակարգել ստացված և փոխանցվող գիտելիքները ըստ հայագիտության համակարգի
գիտակարգերի,
Բ.7գնահատել փաստերը և դրանց դերը մասնագիտական հետազոտություններում,հակադրել
և համադրել այդ փաստերը՝ դրանց բնույթի պարզաբանման, ճշգրտման և օգտագործման
համար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. հետևություններ կատարել` հիմնվելով գիտելիքի, դրա համակարգման և հակադրման ու
համադրման մեթոդական մոտեցումների վրա,
Գ2. լուսաբանել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրի էությունը,
Գ3. ձևակերպել հիմնախնդիրները և քննարկել դրանց լուծման հնարավորությունները։

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
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12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացների գնահատման համար նախատեսվում են անցկացնել ստուգարքներ, ընթացիկ
ստուգումներ և քննություններ, եզրափակիչ քննություններ։ Ստուգարքները, ամփոփիչ և
եզրափակիչ քննությունները անցկացվելու են բանավոր հարցման միջոցով: Եզրափակիչ
գնահատումով

դասընթացների

երկու

ընթացիկ

քննությունները,

առանց

եզրափակիչ

գնահատման դասընթացների ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում են գրավորների
հիման վրա: Հետազոտական բաղադրիչ ունեցող առարկաների ընթացիկ քննություններից մեկին
ուսանողները ներկայացնում են հետազոտական աշխատանքներ։ Ծրագրի ավարտին
ուսանողները պաշտպանության են ներկայացնում մագիստրոսական թեզ:

14. րջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագիրը նպատակային է` ներմուծված ԵՊՀ-ի և Համազգային հայ կրթական և մշակութային
միության միջև կնքված համաձայնագրի հիման վրա: Ուստի հայագիտության մագիստրոսները
աշխատանքով կարող են ապահովվել առաջին հերթին Համազգային հայ կրթական ու
մշակութային միության կողմից` նրա հովանավորությամբ գործող տասնյակ դպրոցներում: Այդ
գործընթացն արդեն իսկ սկսված է: Քննարկվում է նաև հայագետներին Սփյուռքի այլ
կազմակերպությունների, մասնավորապես Հայ Կաթողիկէ եկեղեցու դպրոցներում աշխատանքի
տեղավորելու հնարավորության հարցը:
Մյուս կողմից Հայագիտություն մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները հնարավորություն
ունեն աշխատելու նաև հանրապետության դպրոցներում: Մեկ օրինակ արդեն կա:
Մասնագիտության լայն ընդգրկումը հնարավորություն է տալիս նրանց աշխատանքի անցնելու
նաև ՀՀ պետական մարմինների (ՀՀ ԿԳ, սփյուռքի և մշակույթի նախարարություններ)
աշխատակազմերում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Սահմանված վերջնարդյունքներն ապահովելու նպատակով դասընթացներից յուրաքանչյուրի
առումով կցուցաբերվի տարբերակված մոտեցում` ընդհանուր առմամբ մագիստրանտներին
փոխանցելով
1.
էլեկտրոնային օժանդակ նյութեր,
2.

իրականցնելով լսարանային ցուցադրություններ,

3.

կազմակերպելով քննարկումներ և մտավարժանքներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Միակ բուհը ՀՀ-ում, որտեղ պատրաստվում են հայագիտության մագիստրոսներ, ԵՊՀ-ն է,
ուստի ծրագիրը, նկատի ունենալով նրա մասնագիտության բնույթը, մշակվել է հիմնականում
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արտասահմանում գործող հայագիտության ծրագրերի չափորոշիչների հիման վրա: Ծրագրում
բլոկներով ընդգրկված են հայագիտության բաղադրիչ գիտակարգերից յուրաքանչյուրի
հենքային դասընթացները (հիմնախնդրային և ամբողջական), որ հնարավորություն կտա
մագիստրանտների շրջանում ձևավորել համապարփակ գիտատեսական գիտելիք: Հաշվի
առնելով նաև այն, որ ծրագրի շրջանավարտների համար հեռանկարում նախատեսվում է
աշխատանք սփյուռքի դպրոցներում, դասընթացների ցանկը համալրվել է այդ նպատակին
ծառայող դասընթացներով: Ծրագիրը մշակելիս որպես հիմք ընդունվել և օգտագործվել են ՀՀ
որակավորումների ազգային շրջանակի 7-րդ աստիճանի համար ներկայացված
բնութագրիչները, ԵՊՀ որակի ապահովման կենտրոնի կողմից պատրաստված «ԵՊՀ Կրթական
ծրագրերի մշակման ղեկավար ձեռնարկ»-ը «Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի
նկարագրիչների լրացման ուղեցույց»-ը և այլ նյութեր:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական
կարողություններ

Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 Դասավանդվող դասընթացի կրթական նպատակների և խնդիրների
հստակ սահմանում
 Դասընթացի աշխատանքային ծրագիրը կազմելու հմտություն
 Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ
ուսուցման տեխնիկաների կիրառման կարողություն
 Դասավանդվող առարկային առնչվող գիտական գիտելիքի ձևավորման
հիմնական փուլերի վերաբերյալ հենքային իմացությունների
տիրապետում և ներկայացում
 Դասընթացին մագիստրանտների մասնակցային ակտիվության
խրախուսում, քննարկումների կազմակերպում և մոտիվացում
 Մագիստրանտների շրջանում ուսումնական գործընթացի նպատակ
հանդիսացող մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և
աշխարհընկալման ձևավորում
 Պարբերաբար թեմատիկ բանավեճեր կազմակերպելու միջոցով
մագիստրանտների շրջանում բանավեճային-քննական մտածողության
զարգացման կարողություն
Հետազոտական
 Անհատական հետազոտական աշխատանքների իրականացնելու
հմտությունների տիրապետում
 Պատմագիտական հետազոտությունների հիմնական տեսությունների և
մեթոդների տիրապետում և կիրառում մասնագիտական
հետազոտություններում
 Միջգիտակարգային մոտեցման սկզբունքների տիրապետում և կիրառում
 Անհատական և խմբային հետազոտական աշխատանքների
կազմակերպման և վերլուծական հմտությունների ձևավորման
կարողություն
 Դասավանդվող դասընթացի ուսումնասիրության առարկային առնչվող
հիմնահարցերի և հետազոտության առաջնահերթությունների հստակ
սահմանում և ձևակերպում
 Ուսումնագիտական համադրման մոտեցմամբ մագիստրանտների
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շրջանում տարբեր գիտակարգերին բնորոշ գիտելիքների ամրապնդմանը
զուգահեռ ինքնուրույն աշխատանքներ կատարելուն միտված
մեթոդաբանական ու կիրառական կարողությունների ձևավորման
հմտությունների տիրապետում
Հաղորդակցման
 Դասընթացի ընթացքում և կրթագիտական բնույթի տրաբնույթ
միջոցառումների ժամանակ ուսանողների ու մասնագետների հետ
շփվելու և համագործակցության, զեկուցումներ ներկայացնելու,
քննարկումներ և բանավեճեր անցկացնելու հմտություններ
 Լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն
 Օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին
համապատասխան)
ՏՀՏ կիրառություն
 MS Office փաթեթի (Word, Excel, Power-Point) բազային գիտելիքների
ապահովում
 Սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն
 Լսարանային ցուցադրությունների կազմակերպման հմտություններ

Մասնագիտական կարողություններ


Հայագիտության բլոկի գիտակարգերին (հայոց պատմություն, լեզու,
գրականություն, մշակույթ, սփյուռք և այլն) բնորոշ հիմնահարցերի
սահմանում, համապատասխան գիտելիքների և տվյալների համաբերում և
հետազոտական աշխատանքների իրականացում



Հայագիտության բլոկի գիտակարգերին առնչվող հենքային գիտելիքների
տիրապետում, կիրառում և ներկայացում մասնագիտական



դասընթացներում և հետազոտություններում
Հայագիտության բլոկի գիտակարգերին բնորոշ հիմնական
տեսությունների և առանձին գիտակարգերում իրականացվող
հետազոտություններում օգտագործվող մեթոդաբանության տիրապետում
և կիրառում

Ընդհանուր պահանջներ
1069

Գիտական աստիճան


Գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում

Մանկավարժական փորձ


Առնվազն 3 տարվա մանկավարժական աշխատանքի փորձ



Վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնագիտական
բարձրացման դասընթացներին մասնակցություն



Վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական հրատարակված հոդված ՀՀ ԲՈԿի ցանկում ընդգրկված գիտական պարբերականներում

1070

որակավորման

«ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 գիտակցել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից
յուրաքանչյուրին բնորոշ գիտելիքների համակարգման
անհրաժեշտությունը
Ա2 վերարտադրել ստացված գիտելիքները հայագիտության համակարգի
գիտակարգերից
Ա3 արտահայտել հայագիտության համակարգի գիտակարգերի
ընդհանուր ուղղվածությունը
Ա4 գիտակցել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից
յուրաքանչյուրում առկա արդիական հիմնախնդիրները
Ա5 որոշել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից
յուրաքանչյուրին պատկանող թեմատիկայի բնորոշ մեթոդական
մոտեցումները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
գնահատել գիտական նվաճումները հայագիտության համակարգի
գիտակարգերում

Ա6

Բ6

Ա7

սահմանել հայագիտության համակարգի գիտակարգերին բնորոշ
հասկացությունները
անգլերենով կարդալ, գրել, խոսել, լսելով հասկանալ բանավոր խոսքը

Ա8

աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ

Բ8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
հետևություններ կատարել` հիմնվելով գիտելիքի, դրա
համակարգման և հակադրման ու համադրման մեթոդական
մոտեցումների վրա
Գ2
լուսաբանել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից
յուրաքանչյուրի էությունը

Բ2

ցուցաբերել միջգիտակարգային մոտեցում

Բ3

լուսաբանել հայագիտության անցյալի նվաճումները

Բ4

մատնանշել հայագիտության ներկա փուլի զարգացման
առանձնահատկությունները
կիրառել միջգիտակարգային մոտեցման մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները, որ հնարավորություն կտա
հայագիտության համակարգի մասնավոր գիտակարգերի հենքային
գիտելիքներից անցում կատարել համակարգային գիտելիքների
ասպարեզ
ընտրել անհրաժեշտ մեթոդական մոտեցում առաջադրանքի
լավագույնս կատարման համար
համակարգել ստացված և փոխանցվող գիտելիքները ըստ
հայագիտության համակարգի գիտակարգերի
գնահատել փաստերը և դրանց դերը մասնագիտական
հետազոտություններում, հակադրել և համադրել այդ փաստերը`
դրանց բնույթի պարզաբանման, ճշգրտման և օգտագործման համար

Բ5

Բ7

Գ3

ձևակերպել հիմնախնդիրները և քննարկել դրանց լուծման
հնարավորությունները

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Մոդուլի
Ա Ա Ա Ա Ա Ա
Բ
թվանիշը Ա1 Ա2
Բ1 Բ2
3 4 5 6 7 8
3

Օտար լեզու-1

1602/Մ01

+

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

0309/Մ01

Բ

Բ

Բ

Բ

Գ

Գ

Գ

4

5

6

7

1

2

3

+

+

+

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1106/M00

+

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

1106/M01

+

"ՀԲ"Հայոց պատմության հիմնահարցեր

1106/M02 +

+

Ավանդական ուղղագրություն

1106/M03

+

"ՀԲ" Հայագիտության տեսական և մեթոդաբանական
հարցեր

1106/M04 +

Արևելահայերենի և արևմտահայերենի համադրական
քերականություն

1106/M05 +

+

Արևմտահայերենի արդի վիճակը

1106/M06

+

Սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները

1106/M07

+

Արևմտահայերենի դասավանդման մեթոդիկա

1106/M08

"ՀԲ" Սփյուռքի պատմության հիմնահարցեր

1106/M09

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

Հայագիտության արդի մարտահրավերները համացանցում 1106/M10

+

Գրաբար

1106/M11

Արցախյան հիմնահարց

1106/M12

Արևելահայ-արևմտահայ գրական առնչություններ

1106/M13 +

Գրական տեքստի վերլուծություն

1106/M14

+

Խմբագրական գործ

1106/M15

+

Հայ մշակույթ

1106/M16

Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության
պատմություն

1106/M17 +

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

1072

+

+

Հայ գրականություն

1106/M18

+

Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա

+

+
+

+

+

Մագիստրոսական թեզ

+
+
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«ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1․1106/Մ00

2․ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

4․ շաբաթական 2 ժամ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

5․ դաս.- 30 ժամ

6․ 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7․ ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին փոխանցել հայագիտության միջգիտակարգային
բովանդակության, հայագիտության զարգացման և արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ
խորքային գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

արտահայտել հայագիտության միջգիտակարգային բովանդակությունը,
ներկայացնել հայագիտության գիտակարգերից յուրաքանչյուրի էությունը,
լուսաբանել հայագիտության ձևավորման պատմությունը և արդի
առանձնահատկությունները:

փուլի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառել հայագիտությանն առնչվող հետազոտությունների առումով
համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ,
5. տարբերակել հայագիտության և գիտական այլ համակարգերի ծագումնաբանական
ու տիպաբանական առանձնահատկությունները,
6. վերլուծել հայագիտությանն առնչվող գործընթացներն ու զարգացումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա4․ գիտակցել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրում առկա
արդի հիմնախնդիրները
2. Բ1. գնահատել գիտական նվաճումները հայագիտության համակարգի գիտակարգերում,
3. Բ3. լուսաբանել հայագիտության անցյալի նվաճումները,
4.
Գ2. լուսաբանել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրի
էությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գիտագործնական քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվելու
է ստուգարքով, որն իրականացվում է բանավոր հարցման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայագիտությունը որպես գիտական համակարգ. հետազոտության սկզբունքներ և
մեթոդաբանություն:
Հայագիտական
եզրույթաբանություն:
Հայագիտության
ծագումը,
զարգացումն ու բովանդակությունն արդի փուլում: Հայագիտության համակարգի գիտակարգերը:
Հայոց պատմության հիմնահարցերի էությունը: Հայ գրականության հիմնախնդիրները: Հայոց
լեզուն, նրա ճյուղերն ու բարբառները: Հայ մշակույթի առանձնահատկությունները: Հայկական
Սփյուռք. արդի հիմնախնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կ. Յուզբաշյան, Հայագիտության ներածություն, Ե., 2006:
2. Գ. Խուդինյան, Հայագիտությունը 21-րդ դարում: Մաս առաջին. Ազգային շահերը և

հայագիտության նպատակները մրցակցային նոր միջավայրում, «21-րդ դար», 2004, N 1, էջ
24-42:
3. Գ. Խուդինյան, Հայագիտությունը 21-րդ դարում: Մաս երկրորդ. Հայագիտության
գործառույթները ազգային շահերի պաշտպանության համատեքստում, «21-րդ դար», 2004,
N 2, էջ 3-29:
4. Գ. Բրուտյան, Հայագիտություն և մետահայագիտություն, գիրք 1, Ե., 2004:
5. Н. Марр, К вопросу о задачах арменоведения, Журнал Министерства народного
просвящения, т. 2, 1890.
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1․ 1106/Մ01

2․ “ՀԲ” ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

4․ շաբաթական 4 ժամ
6․ 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3․ 6 ECTS կրեդիտ

5․ դաս.- 30 ժամ , գործ.- 30ժամ
7․ Եզրափակիչ քննություն

8.

Դասընթացի նպատակն է՝
1.
զարգացնել ուսանողների մասնագիտական հմտությունները պատմագիտության
ընձեռած դասական և ժամանակակից մեթոդների միջոցով,
2.
նրանց ներկայացնել համաշխարհային պատմության համատեքստում Հայոց
պատմությունը՝
պատրաստել
պատմագիտության
դաշտում
Հայոց
պատմության
մարտահրավերներին դիմակայելու ունակ մասնագետներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Հայոց պատմության հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
2. ձևակերպել Հայոց պատմության հիմնահարցերը,
3. լուսաբանել պատմագիտության դաշտում Հայոց պատմության հիմնահարցերի շուրջ
առկա վերլուծությունները, հետազոտական և մանկավարժական աշխատանք
կատարելու հիմնարար սկզբունքները:
4.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառել պատմագիտական բնույթի աղբյուրների հավաքման, պահպանման և
մշակման արխիվների, գրադարանների և համացանցի ընձեռած մեթոդները,
6. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները պատմագիտական
ուսումնասիրություններ կատարելիս,
7. իրականացնել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև
իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ պատմագիտության ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. գիտակցել Հայոց պատմությանը բնորոշ գիտելիքների
անհրաժեշտությունը,
2. Ա4․գիտակցել Հայոց պատմության արդիական հիմնախնդիրները:
11.
1.
2.
3.
12.

համակարգման

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
քննարկման անցկացում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
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Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5
է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4 միավոր։ Հարցատոմսը

պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայոց պատմության աղբյուրագիտական և պատմագիտական հենքը: Հայժողովրդի
ծագումն
ու
կազմավորումը:
Արարատյան
(Ուրարտու)
և
Երվանդունիներիթագավորությունները: Արտաշիսյան թագավորությունը: Արշակունիների
արքայատոհմը
Մեծ
Հայքում:
Բագրատունյաց
հարստություն:
Զաքարյանների
իշխանապետություն: Կիլիկիայի հայկական պետությունը: Հայկականմշակույթը հին ու միջին
դարերում: Հայաստանի ազատագրության խնդիրը 15-19-րդ դդ: Հայկական հարց և Հայոց
ցեղասպանություն: Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը: Խորհրդային Հայաստանը 19211980-ական թթ.: Արցախյան շարժումը: Հայկական մշակույթը նոր ու նորագույն շրջանում:
Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Հայոց պատմություն,խմբ.`ՍիմոնյանՀ.,ԵՊՀհրատ.,Եր.,2012:
2.
Հայոց պատմություն, հ. 2-րդ, Գիրք 2-րդ, Եր., 2014, հ. 3-րդ, Գիրք 1-ին և Գիրք 2-րդ, Եր.,
2010, հ. 4-րդ, Գիրք 1-ին, Եր., 2010:
3.
Մինասյան Է., Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն, ԵՊՀ հրատ., Եր.,
2013:
4.
Ձեռնարկ - մեթոդական ուղեցույց «Հայոց պատմություն» բուհական դասընթացի
(բակալավրի և մագիմտրատուրայի ուսանողության համար), Մինասյան Է., Վարդանյան Ա.
(կազմողներ), Պոլիգրաֆ հրատ., Ստեփանակերտ, 2008:
5.
«Հայոց պատմություն համացանցային» նախագիծ՝ http://www.historyofarmenia.am/ :
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1․ 1106/Մ02

2․ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

4․ շաբաթական 4 ժամ
6․ 1-ին` աշնանային կիսամյակ

3․ 6 ECTS կրեդիտ

5․ դաս.-30 ժամ, գործ.- 30 ժամ
7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.

Դասընթացի նպատակն է`
1. ուսանողներին ներկայացնել հայերենի ուղղագրության համառոտ պատմությունը,
2. սովորեցնել ավանդական ուղղագրության սկզբունքները,
3. նրանց ծանոթացնել
վերջին երկու տասնամյակներում մամուլում ծավալված
ուղղագրական բանավեճերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել հայերենի ուղղագրության պատմությունը,
2. նկարագրել ավանդական (դասական) ուղղագրության յուրահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. բացատրել երկու գրական լեզուների ուղղագրության սկզբունքները,
4. կիրառել ավանդականուղղագրության կանոնները,
1. փոխադրել տեքստեր արևելահայերենի և արևմտահայերեն
ուղղագրությամբ:

ավանդական

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
5. ներկայացնել ուղղագրական արդի բանավեճերը և առաջադրել նոր մոտեցումներ,
6. գործնականում իրականացնել ավանդական ուղղագրությամբ տեքստերի մշակում:
10. 10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝
1. Ա4. գիտակցել ավանդական ուղղագրության առումով առկա արդիական
հիմնախնդիրները,
2. Բ4. ձևակերպել ավանդական ուղղագրության ներկա փուլի զարգացման
առանձնահատկությունները,
3. Գ3.
ձևակերպել
հիմնախնդիրները
և
քննարկել
դրանց
լուծման
հնարավորությունները:
11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
Մեսրոպյան այբուբենի ծագումը, սկզբունքները, առավելությունները, կրած
փոփոխությունները: Աշխարհաբարի բաժանումը երկու տարբերակի` արևմտահայերեն և
արևելահայերեն: Այս տարբերակների հնչյունական առանձնահատկություններն ու
ընդհանրությունները: Հայերենի դասական կամ ավանդական ուղղագրությունը, ծագումը,
զարգացումը, վիճակը XIX դ. վերջերին - XX դ. սկզբներին: Համառոտ տեղեկություններ XIX դ.
ուղղագրական բանավեճերի մասին: Մ. Աբեղյանը և նոր բանավեճերը ուղղագրության
կատարելագործման մասին: 1922թ. ուղղագրական բարեփոխման սկզբունքները, դրա
առավելություներն ու թերությունները: 1940թ. ուղղագրական մասնակի բարեփոխումը:
Ավանդական ուղղագրության հիմնական սկզբունքները: Բաղաձայնների ուղղագրությունը (յ,
հ, վ): Երկհնչյունների ուղղագրությունը: Օտար բառերի գրությունը: Հատուկ անունների
տառադարձումը: Արդի ուղղագրական բանավեճերը:
12.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1.դասախոսություն,
2.գործնական աշխատանք,
3.բանավեճ-քննարկումներ:
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
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 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Ը, Երևան, 1985:
2. Աղայանէդ., Լեզվաբանությանհիմունքներ, Երևան, 1984:
3. Բարսեղյան
Հ.,
Հայերենիուղղագրությանհարցերըհայագիտության
և
գրականությանդասականներիքննությամբ, Երևաև, 2004:
4. Գյուլբուդաղյան Ս., Հայերենիուղղագրությանպատմություն, Երևաև, 1973:
5. Մադոյան Ա., Հայագիտությանդասականներըմիասնականուղղագրությանմասին,
Երևան, 2005:
6. Չոլաքեան Յ., Աւանդականուղղագրութիւն (կանոնակարգեւխնդիրներ), Երևան, 2016:
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1․ 1106/Մ06

2․ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 2 ժամ

5․ դաս.-30 ժամ

6․ 2-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ

7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արևմտահայերենի
առաջացման և արդի վիճակի հիմնական առանձնահատկություններին, սովորեցնել
արևմտահայերենի
հնչյունական
և
բառապաշարային
հիմնական
տարբերությունները արևելահայերենից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցել արևմտահայերենի ձևավորման առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել գրական լեզուների հնչյունական և բառապաշարային
յուրահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տարբերակել
հայերենի
երկու
տարբերակների
արտասանական,
ուղղագրական և հնչյունափոխական առանձնահատկությունները,
4. տարանջատել արևելահայ-արևմտահայ բառազույգերը և դրանց ձևայինիմաստային տարբերությունները,
5. ներկայացնել
արևմտահայերենի
բառակազմական
առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
6. ստացած գիտելիքներն ու կարողությունները կիրառել գործնականում՝
արևմտահայերենով ճիշտ և նպատակային հաղորդակցում իրականացնելու
համար:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝
1. Ա2. վերարտադրել ստացված գիտելիքները,
2. Բ7. համակարգել ստացված և փոխանցվող գիտելիքները,
3. Գ3. ձևակերպել հիմնախնդիրները և քննարկել դրանց լուծման
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական աշխատանք,
3. տեսալսումների կազմակերպում,
4. ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արևմտահայերեն և արևելահայերեն. արդի հայերենի երկու գոյավիճակները: Տարբերակների անվանումների հարցը: Արևմտահայերենն իբրև Սփյուռքի հաղորդակցման
լեզու և
գերակշիռ լեզուների ազդեցության հարցը: Արևմտահայերենի
ուղղագրությունը: Բանավեճեր ուղղագրության հարցի շուրջ: Պայթական
բաղաձայնների համակարգը արևմտահայերենում և արևելահայերենում: Պայթական
բաղաձայնների
հնչյունափոխությունը
արևմտահայերենում:
Միայն
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արևմտահայերենին բնորոշ հնչյունափոխական իրողություններ: Արևմտահայերենի
բառապաշարի ձևաիմաստային խմբերը ըստ արևելահայ – արևմտահայ
հարաբերության: Վերաբերմունքը օտարաբանությունների նկատմամբ երկու
տարբերակներում. Օտարամոլություն և մաքրամոլություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները․
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է
5 միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Աբեղյան Մ., Մեր երկու գրական լեզուի միութեան խնդիրը, «Արարատ»,
Էջմիածին, 1897:
2. Աճառյան Հր., Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, Երևան, 1951:
3. Այտընյան Ա., Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն
լեզվի, Երևան, 1987:
4. Առաքելեան Կ., Արդիհայերէնի քերականութիւն, Բ գիրք, Պէյրութ, 1998:
5. Առաքելեան Կ., Արդի հայերէնի քերականութիւն, Գ գիրք, Պէյրութ, 1998:
6. Ավետիսյան Յու., Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական
քերականություն, Երևան, 2007:
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1․ 1106/Մ07

2․ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
3․ 3 ECTS կրեդիտ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
4․ շաբաթական 2 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ
6․ 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
10. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սփյուռքահայ
գրականության պատմությունը և կարևորագույն հեղինակների
ստեղծագործությունները:
11. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել սփյուռքահայ գրականության շրջափուլերի բովանդակությունը,
2. դասակարգել այս կամ այն շրջափուլի հիմնական առանձնահատկությունները,
ժանրային, կառուցվածքային և գաղափարական ուղիները,
3. ճանաչել սփյուռքահայ գրականության կարևորագույն հեղինակների գլխավոր
ստեղծագործություններին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել և գրախոսել ցանակացած գրական երկ,
5. ստեղծագործել քննադատության տարբեր ժանրաձևերով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. կատարել հետազոտական աշխատանք գրականագիտության բանագավառում,
7. կիրառել հայ նոր և նորագույն գրականությունից ստացած գիտելիքները
աշխատանքի ընթացքում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. վերարտադրել ստացված գիտելիքները սփյուռքահայ գրականությունից,
2. Գ3. ձևակերպել հիմնախնդիրները և քննարկել դրանց լուծման
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
12.

1.դասախոսություն,
2.հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է1082
երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սփյուռքահայ

գրականության

ստեղծման

նախադրյալներն

ու

առանձնահատկությունները:
Գրականությունը որպես Սփյուռքի իրականության անմիջական արտահայտման
կերպ: Սփյուռքահայ գրականության պարբերացումները, սերունդները:
Ֆրանսահայ գաղթօջախում ստեղծված գրականությունը: Մերձավոր Արևելքում
ստեղծված գրականությունը: Ամերիկայում ստեղծված գրականությունը: Պոլսահայ
գաղթօջախի գրականությունը ՙսփյուռքյան՚ շրջանում: Գրական շարժումներն ու
բանավեճերը Սփյուռքում:
Աղետը որպես Սփյուռքի ստեղծման նախադրյալ: Աղետի
ընկալումները գրականության մեջ (Շ. Շահնուր, Վ. Շուշանյան, Ն. Սարաֆյան, Զ.
Որբունի, Հ. Զարդարյան): Սփյուռքը որպես առանց կենտրոնի, զուտ լեզվական երևույթ:
Տարաբնույթ մոտեցումները գրականության մեջ (Մ. Իշխան, Վ. Թեքեյան, Գր. Պըլտյան,
Զահրատ):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ. Օշական, Սփյուռքը և իրավ բանաստեղծությունը,Երուսաղեմ, 1945:
2. Գ. Սևան, Սփյուռքահայ գրականության պատմության ուրվագծեր, Երևան,1997:
3. Վ. Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականություն, Երևան, 2016:
4. Չորմիսյան, Համապատկեր արևմտահայոց մեկ դարու պատմության, Դ հատոր,
Ա գիրք, Բեյրութ, 1972:
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1․ 1106/Մ08

2․ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

4․ շաբաթական 4 ժամ

5․ դաս.- 30 ժամ, գործ.- 30 ժամ

3․ 6 ECTS կրեդիտ

6․ 2-րդ՝
գարնանային 7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
ուսանողներին
ծանոթացնել արևմտահայերենի
յուրահատկություններին,
2.
սովորեցնել դասավանդման մեթոդական մոտեցումները:
9.

դասավանդման

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել արևմտահայերենի դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները,
2. որոշել դասավանդման ընթացքում ծագող դժվարությունների, խնդիրների լուծման
եղանակները:

բ) գործնականմասնագիտական կարողություններ
2. կիրառել ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ,
3. ընտրել մեթոդական այնպիսի միջոցներ, որոնք է´լ ավելի արդյունավետ կլինեն
Սփյուռքի դպրոցներում արևմտահայերենի դասավանդման համար:

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. գործնականում իրականացնել արևմտահայերենի ճիշտ և նպատակային
դասավանդում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝

1.

Ա5. որոշել արևմտահայերենի դասավանդման մեթոդական մոտեցումները,
Բ7. համակարգել ստացված և փոխանցվող գիտելիքները,
3. Գ3.
ձևակերպել
հիմնախնդիրները
և
քննարկել
դրանց
լուծման
հնարավորությունները:
2.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական աշխատանք,
3. տեսալսումների իրականացում,
4. ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հնչյունաբանության ուսուցումը: Ձայնավորների ու բաղաձայնների ուղղագրությունը:
Հնչյունափոխություն և դրան առնչվող սխալներ: Ուղղախոսություն. օտար ազդեցություններն ուղղախոսության և ուղղագրության վրա: Բառագիտության ուսուցումը: Բառերի
իմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Բառիմաստ և ճիշտ բառընտրություն: Հոմանիշ, հականիշ, համանուն, հարանուն բառերի կիրառական-ոճական
արժեքը: Բառակազմության ուսուցումը: Քերականության ուսուցումը:
13.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները

Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
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 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1.
Գյուլբուդաղյան Ս., Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Երևան, 1978:
2.
Չոլաքեան Յ., Հայերէնի դասագիրք, հատոր Ա- Ե, Հալէպ, 1990-1998:
3.
Ջուհարյան Թ., Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Երևան, 1978:
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1.

1106/Մ10

2.

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ
ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

3.

3 կրեդիտ

4.

շաբաթական 2 ժամ

5.

6.

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց

դաս.- 30 ժամ

8․ Դասընթացի նպատակն է՝
1․ ուսանողներին ներկայացնել
արևելահայերենի ու արևմտահայերենի միջև եղած
նմանություններն ու տարբերությունները,
2․ զարգացնել ուսանողների մտավոր կարողությունները ձևակերպելելու՝ երկու գրական
լեզուներով գործառական տարաբնույթ տեքստեր։
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

որոշել աշխարհաբարի երկու ճյուղերի զարգացման ընթացքի առանձնահատկությունները,
նկարագրել արևելահայերենի ու արևմտահայերենի լեզվական բոլոր մակարդակների
ընդհանրություններն ու տարբերությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ գործնականում իրականացնել հնչյունական, բառային և քերականական վերլուծություններ,
2․ կատարել տեքստի արևմտահայերեն-արևելահայերեն փոխանցումներ:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1․ ընտրել և գնահատել տեքստերը ըստ լեզվի ճյուղերի,
2․ համեմատել երկու գրական լեզուների քերականական համակարգերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա1. գիտակցել համադրական քերականությանը բնորոշ գիտելիքների համակարգման
անհրաժեշտությունը,
2. Ա2. սահմանել բնորոշ հասկացությունները,
3. Բ6․
ընտրել անհրաժեշտ մեթոդական մոտեցում առաջադրանքի լավագույնս
կատարման համար,
4. Գ1. հետևություններ կատարել` հիմնվելով գիտելիքի, դրա համակարգման և
հակադրման ու համադրման մեթոդական մոտեցումների վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝

8.

1. դասախոսություն,
2. գործնական աշխատանք,
3. տեսալսումների կազմակերպում,
4. ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
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Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5
է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր։ Հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Հայերենի զարգացման ընթացքն աշխարհաբարյան փուլում, 2․ Արևելահայերենի և
արևմտահայերենի ձևավորումը, 4․ Ձևաբանական տարբերություններ, 5․ Շարահյուսական
տարբերություններ, 6․ համակարգային փոփոխություններ արևմտահայերենի քերականական
համակարգում արևելահայերենի համեմատությամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1.
2.
3.
4.
5.

Այտընյան Ա., Քննական քերականություն աաշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի,
Երևան, 1987:
Ավետիսյան Յու, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական քերականություն,
Երևան, 2007:
Սաքապետոյան Ռ.,
Արևելահայերենի
և արևմտահայերենի բառապաշարային
առանձնահատկությունները, Երևան, 2004:
Սաքապետոյան Ռ., Արևմտահայերեն-արևելահայերեն նոր բառարան, երևան, 2011:
Սաքապետոյան Ռ., Արևմտահայերենի դասագիրք, Երևան, 2006:
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1․ 1106/Մ09

2․՞ՀԲ՞ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
3․ 6 ECTS կրեդիտ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
4․ շաբաթական 4 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ, գործ. – 30 ժամ
6․ 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
ուսանողներին տրամադրել Սփյուռքի, որպես Հայոց ցեղասպանության
հետևանք, ձևավորման վերաբերյալ ամբողջական գիտելիքներ,
2.
ներկայացնել Սփյուռքի պատմությունը, այնտեղ տեղի ունեցող գործընթացները
և Հայրենիք-Սփյուռք կապերի հիմնական փուլերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. արտահայտել
Սփյուռքի
պատմությանն
առնչվող
երևույթների
բովանդակությունը,
2. սահմանել Սփյուռքի պատմության հիմնական փուլերը,
3. լուսաբանել Սփյուռքի ձևավորման պատմությունը և կերպափոխումներն արդի
փուլում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել Սփյուռքին առնչվող առանձին իրադրությունների վերլուծության
առումով համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ,
5. տարբերակել
Սփյուռքի
ծագումնաբանական
ու
տիպաբանական
առանձնահատկությունները,
6. վերլուծել Սփյուռքին առնչվող գործընթացներն ու զարգացումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. վերարտադրել ստացված գիտելիքները հայագիտության համակարգի
գիտակարգերից,
2. Ա4.
գիտակցել
հայագիտության
համակարգի
գիտակարգերից
յուրաքանչյուրում առկա արդիական հիմնախնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գիտագործնական քննարկում,
3. լսարանային ցուցադրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական
գաղթավայրերը
Հայոց
ցեղասպանության
նախօրյակին:
Հայոց
ցեղասպանությունը և տեղաշարժերը գաղթավայրերում: Սփյուռքը` Ցեղասպանության
հետևանք:Հայաստանի առաջին Հանրապետության քաղաքականությունը Սփյուռքի
նկատմամբ: Խորհրդային Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները 1921-1937 թթ.:
Ներազգային
կենսագործունեության
միջավայրերի
ձևավորումը
Սփյուռքում։
Համասփյուռքյան կազմակերպությունների ի հայտ գալը: Սփյուռքի առաջին շրջանի
համայնապատկերը: Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1945-1991 թթ.: Մերձավոր
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Արևելքի հայկական համայնքներն արդի փուլում: Եվրոպայի հայկական համայնքներն
արդի փուլում: Ամերիկայի հայկական համայնքներն արդի փուլում: Հետխորհրդային
երկրների
հայկական
համայնքներն
արդի
փուլում:
Հայրենիք-Սփյուռք
հարաբերություններն արդի փուլում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայ սփյուռք: Հանրագիտարան, Ե., 2003:
2. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն (համառոտ ակնարկ), Ե., 2004:
3. ՄելքոնյանԷդ., Ներգաղթ, հայրենադարձություն, դիսկուրսիվ
տերմինաբանությունը Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում, Հայ
գաղթականությունը և հայրենիք-սփյուռք կապերը 1918-1985 թթ., միջազգային
գիտաժողովի զեկուցումներ, Ե., 2011:
4. Дятлов В., Эдуард Мелконян,АрмянскаяДиаспора: Очерки социокультурной
типологии, Е., 2009.
5. Sheffer G., Diaspora politics: at home aԲroad. New York, 2003.
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1․ 1106/Մ11

2․ ԳՐԱԲԱՐ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 2 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ
6․ 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գրաբարի՝ որպես գրական
լեզվի և նրա խոսակցական հիմքի դրսևորումներին, սովորեցնել գրաբարի
լեզվական կանոններն ու քերականական ձևերը, զարգացնել նրանց
ընդհանրական մտավոր կարողությունները, հատկապես թարգմանել կամ
փոխակերպել բնագրային հատվածներ՝ քաղված գրաբար ինքնուրույն
մատենագրությունից և Աստվածաշնչից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել հին հայերենի զարգացման հիմնական փուլերը՝ ըստ
համապատասխան ենթաշրջանների,
2. որոշել գրաբարի և աշխարհաբարի լեզվական նույն իրողությունները,
3. ներկայացնել և հիմնավորել գրաբարյան բառերի իմաստները, ինչպես նաև
սահմանելու հին հայերենին հատուկ քերականական բազմաթիվ ձևեր, ոճեր ու
դարձվածքներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. պարզաբանելու գրաբարի և արդի հայերենի լեզվական իրողությունների
պատճառաբանվածությունը,
5. վերլուծելու արդի հայերենի տարբեր դրսևորումներ՝ հիմք ունենալով գրաբարյան
կառույցները,
6. տարբերակելու գրաբար մատենագրության մեջ վկայված բառերի, նրանց
իմաստների ու հետագա իմաստային ու բառաձևային փոփոությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. մեկնաբանելու և ընդհանրացնելու հին հայերենի և դրացի լեզուների աղերսները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. որոշել գրաբարի թեմատիկային բնորոշ մեթոդական մոտեցումները,
2. Բ6. ընտրել անհրաժեշտ մեթոդական մոտեցում առաջադրանքի լավագույնս
կատարման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
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Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրաբարի այբուբենը, տառերի անվանումը, թվային արժեքը, արտասանությունը և
գործածությունը: Ձևաբանություն. խոնարհում: Գրաբարի դերբայները: Բայի
եղանակներն ու ժամանակները: Ներկայի հիմքը և նրանից կազմվող ժամանակները:
Անցյալ կատարյալի հիմքը և նրանից կազմվող ժամանակները: Անցյալ կատարյալ,
ստորադասական եղանակի երկրորդ ապառնի, բուն հրամայական և հորդորական
հրամայական ժամանակային ձևեր: Անկանոն և պակասավոր բայեր: Գոյական և
ածական անունների հոլովումները: Արտաքին և ներքին հոլովումներ: Թվականի
հոլովման առանձնահատկությունները: Դերանուններ և դերանվանական հոլովում:
Մակբայ,
շաղկապ,
ձայնարկություն:
Շարահյուսություն.
պարզ
և
բարդ
նախադասություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Առաքելյան Վ., Գրաբարի հատընտիր՝ քաղված դասական մատենագիրներից,
Երևան, 1946:
2. Բեդիրյան Պ., Լեզու նախնեաց, Էջմիածին, 2000:
3. Խաչատրյան Լ., Թոսունյան Գ., Գրաբարի դասագիրք, Երևան, 2004:
4. Մկրտչյան Է., Գրաբարի դասընթաց, Երևան, 2008:
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1. 0003/Մ01
4.
6.
8.
1.
2.
3.
9.

2. ՞ՀԲ՞ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ
3. 3 կրեդիտ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 30 ժամ
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել՝
հայագիտության՝ որպես բազմագիտակարգային համակարգի էությունն ու նրա բաղկացուցիչ
գիտաճյուղերի բովանդակությունը,
հայագիտության ձևավորման և զարգացման պատմությունն ու առանձնահատկությունները,
հայագիտության և նրա բաղկացուցիչ գիտաճյուղերի հիմնախնդիրներն արդի փուլում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել հայագիտության, որպես արդիական գիտական համակարգ, տեղն ու դերը այլ
գիտությունների միջավայրում,
2. ներկայացնել հայագիտության բաղկացուցիչ գիտաճյուղերին բնորոշ տեսամեթոդական
մոտեցումներն ու հիմնադրույթները,
3. լուսաբանել հայագիտության բաղկացուցիչ գիտաճյուղերին բնորոշ եզրույթների
բովանդակությունը, հիմնական սահմանումներն ու փոխակերպումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել հայագիտության բաղկացուցիչ գիտաճյուղերի թեմատիկ վերլուծության առումով
համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ,
2. տարբերակել հայագիտության բաղկացուցիչ գիտաճյուղերի ծագումնաբանական ու
տիպաբանական առանձնահատկությունները, արդի փուլի հիմնական բնորոշիչները,
3. վերլուծել հայագիտության բաղկացուցիչ գիտաճյուղերին առնչվող գործընթացներն ու
զարգացումները ՀՀ-ում և սփյուռքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերարտադրել ստացված տեսամեթոդաբանական գիտելիքները հայագիտության և նրա
բաղկացուցիչ գիտաճյուղերի վերաբերյալ,
2. գիտակցել հայագիտության բազմագիտակարգային բնույթը և վերարտադրել հայագիտության
բաղկացուցիչ գիտաճյուղերից յուրաքանչյուրի ընձեռած գիտելիքներն ու գիտատեսական
մոտեցումները,
3. ներկայացնել հայագիտության արդիական հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. արտահայտել հայագիտության համակարգի գիտակարգերի ընդհանուր ուղղվածությունը,
Ա5. որոշել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրին պատկանող
թեմատիկայի բնորոշ մեթոդական մոտեցումները,
Ա6. սահմանել հայագիտության համակարգի գիտակարգերին բնորոշ հասկացությունները,
Բ2. ցուցաբերել միջգիտակարգային մոտեցում,
Բ4. մատնանշել հայագիտության ներկա փուլի զարգացման առանձնահատկությունները,
Գ2. լուսաբանել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրի էությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

դասախոսություններ,
քննարկումներ և բանավեճեր,
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
տեսական գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է
երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայագիտությունը որպես բազմաճյուղ գիտական համակարգ: Հայագիտության համակարգի
գիտաճյուղերի գիտատեսական հիմունքները: Հայագիտության զարգացման
առանձնահատկությունները: Հայագիտության համակարգի գիտաճյուղերի գիտատեսական
նվաճումները: Հայկական պատմագիտությունն արդի փուլում: Հայ մշակութաբանության արդի
փուլի հնարավորություններն ու մարտահրավերները: Հայկական սփյուռքի արդի փուլի
ուսումնասիրության գիտատեսական և մեթոդաբանական հիմունքները: Հայ բանասիրության
արդիական հիմնահարցերը: Հայկական ինքնության ուսումնասիրություններն արդի փուլում.
տեսամեթոդական մոտեցումներ: Հայագիտությունը սփյուռքում. մարտահրավերներ և
հեռանկարներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Եղիազարյան Ա., «Հայաստանը Բագրատունյաց դարաշրջանում» դասընթացի
ուսումնամեթոդական սկզբունքները և առանձնահատկությունները, «Պատմություն և
քաղաքականություն» գիտական հանդես, 2020, N 3, էջ 60-72:
2. Զաքարյան Ս., Հայոց ինքնության հիմնահարցեր, Ե., 2020:
3. «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», հայագիտական
երկրորդ միջազգային համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Ե., 2014:
4. Ղազարյան Ա., Պատմության առարկան, գործառույթները և հիմնական մեթոդները, «Բանբեր
Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն», 2017, N 3, էջ 45-57:
5. Յուզբաշյան Կ., Հայագիտության ներածություն. ուսումնական ձեռնարկ, Ե., 2006:
6. Марр. Н., К вопросу о задачах арменоведения, “Журнал министерства народного просвящения”,
С.-Петербург, июль, 1899, с. 241-250.

1․ 1106/Մ12

2․ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 2 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ
6․ 3-րդ ՝աշնանային կիսամյակ
7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել Արցախյան հիմնահարցի
ծագման վերաբերյալ հենքային գիտելիքներ, ուսանողների մոտ պատկերացում
ձևավորել Արցախյան հիմնահարցի արդի փուլի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Արցախյան հիմնահարցի ծագումը,
2. գիտակցել Արցախյան հիմնահարցի առանձնահատկությունները,
3. լուսաբանել Արցախյան հիմնահարցի տարբեր շրջափուլերի բնութագրական
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գծերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակել Արցախյան հիմնահարցի արդի փուլի հիմնախնդիրները,
5. բացահայտել Արցախյան հիմնահարցի յուրահատկությունները,
6. քննարկել Արցախյան հիմնահարցի լուծման ուղիները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. վերարտադրել ստացված գիտելիքները,
2. Բ2. ցուցաբերել միջգիտակարգային մոտեցում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. լսարանային ցուցադրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խամսայի մելիքությունների իշխանության ձևավորման հիմքերը: Քոչվորական
ներթափանցումները: Ղարաբաղ տերմինի շրջանառումը, Ղարաբաղը Այսրկովկաս
ներթափանցման ռուսական ծրագրերում. Գյուլիստանի պայմանագիրը: 1826-1828 թթ.
ռուս-պարսկական պատերազմը և Ղարաբաղը: Արցախ-Ղարաբաղը 19-րդ դարի II կեսին
և 20-րդ դարի սկզբին: Ռուսական վարչական բաժանումները, Ղարաբաղը Կասպիական
մարզի, ապա Ելիզավետպոլի նահանգի կազմում: Հայ–թաթարական ընդհարումները,
ցարիզմի քաղաքականությունը: Արցախ-Ղարաբաղի գոյապայքարը 1918 թ. երկրորդ
կեսից-1920 թ.: Ադրբեջանի հակահայ և ցեղասպան քաղաքականությունը, Շուշիի
հայության 1920 թ. մարտի 22-23 կոտորածը: Հայաստանի խորհրդայնացումն ու
ղարաբաղյան հիմնահարցը 1921 թ.: ԼՂԻՄ-ի ձևավորումը և հայկական երկրամասի
տարածքային աղճատումը, բռնություններն ու խորհրդային իշխանությունների և
Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականության դրսևորումները: Արցախյան հիմնահարցն
արդի փուլում: Արցախյան ազատագրական պատերազմը 1991-1994 թթ., ԼՂՀ հռչակումը,
պատերազմական գործողությունները պատմական երկրամասերի ազատագրումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը 1917-2000, Գիրք Ա, Երևան, Զանգակ-97, 2003:
2. Բալայան Վ., Արցախի պատմությունը հնադարից մինչև մեր օրերը, Երևան, Ամարաս,
2002:
3. Իշխանյան Ե., Լեռնային Ղարաբաղ 1917-1920 թթ., Երևան, Հայաստան, 1999, XIX:
4. Հարությունյան Հ., Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1921 թթ., Պատմության ինստիտուտ,
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 1996:
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5. Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարը, Երևան, Գիր Գրոց, 1994:
6. «Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ 1988-1994» հանրագիտարան, գլխ. խմբ.
Հ. Այվազյան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Երևան, 2004։

1․ 1106/Մ13

2․ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅ-ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆ
ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 2 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ
6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8․ Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայության երկու
հատվածների գրականության թեմատիկ և գաղափարական հարազատությունը, նրանց
մեջ պատկերացում ձևավորել հայության երկու հատվածներում հայ գրական ուժերի
հասունության և զարգացածության վերաբերյալ, ծանոթացնել ազգային ընդհանուր
հետապնդումների առումով գրական փոխհարազատ, ուշագրավ փաստերին (երկու
հատվածների):
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել պատմական ճակատագրով երկատված ժողովրդի երկու մեծ
հատվածներում ստեղծված գրական ակնառու արժեքները,
2. հասնել այդ արժեքներում ցուցադրված հոգևոր միասնության ձգտման խոր
ըմբռնմանըˋ որպես ազգային միասնական հետապնդումների և
արտահայտումների հիմք,
3. հիմնավորել, որ 1913 թվականը բարձրակետ է կազմել, և առաջին
աշարհամարտը ազգային զարգացման ճանապարհին կատարյալ աղետ է եղել իր
բոլոր հետևանքներով (հայկական սփյուռքի ստվարացում և այլն):

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել գրականության զարգացման նախորդ շրջափուլի գիտելիքները
սփյուռքի պայմաններում հայկական համայնքների հոգևոր կյանքի
կազմակերպման գործում (հայ մշակույթի ավանդույթների հիմքով),
5. գործնականում բացահայտել հայ սփյուռքում հանդես եկած ականավոր
գրողներիˋ Համաստեղի, Հակոբ Մնձուրու, Կոստան Զարյանի ու մյուսների և մայր
հայրենիքում հանդես եկած Ե. Չարենցի, Ա. Բակունցի, Վ. Թոթովենցի, Զ. Եսայանի
և մյուսների գրականության միջև կապը և դա ծառայեցնել այսօրվա սփյուռքհայրենիք կապերին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. ձևակերպել ու փոխանցել սփյուռքի և մայր հայրենիքի համար նախորդ
շրջափուլից եկած գաղափարական և գեղագիտական ավանդույթները:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. գիտակցել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրին
բնորոշ գիտելիքների համակարգման անհրաժեշտությունը,
2. Գ1. հետևություններ կատարել` հիմնվելով գիտելիքի, դրա համակարգման և
հակադրման ու համադրման մեթոդական մոտեցումների:
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11․ Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում:
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հնդկահայ լուսավորիչների ազգային դիրքորոշումները, Մխիթարյան միաբանության
մշակութային գործունեությունը: Խաչատուր Աբովյանի, Ալիշանի և արևմտահայ
Զարթոնքի սերնդի (Նահապետ Ռուսինյան, Ստեփան Ոսկան, Գրիգոր Օտյան և
ուրիշներ) գործունեության պատմական խոշոր նշանակությունը: Միքայել
Նալբանդյանի, Հարություն Սվաճյանի ու արևմտահայ 60-ականների գաղափարական
համագործակցումները: Զեյթունի ապստամբությունը, Պեշիկթաշլյանի և մյուսների
զեյթունյան բանաստեղծական արձագանքները: Րաֆֆուˋ արևմտահայությանˋ թուրք
բռնակալության լծից ազատագրվելու թեմաներով ծրագրային –քաղաքական վեպերը:
Արևմտահայ ընթերցողը և Րաֆֆին: Արփիար Արփիարյանի արևելահայ կապերը, նրա
«Կարմիր ժամուց» վիպակը: 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ և արևելահայ գրականհասարակական կյանքը: Թումանայան, Իսահակյան, Տերյան և ուրիշներ ու Արշ.
Չոպանյան, Վարուժան, Սիամանթո և ուրիշներ ստեղծագործական զուգահեռը: Առաջին
աշխարհամարտը և հայ ժողովրդի համար նրա ողբերգական հետևանքները:
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խաչատուր Աբովյան, «Վերք Հայաստանի»
2. Ղևոնդ Ալիշան, «Երգք Նահապետի»
3. Նալբանդյանի ազատասիրական բանաստեղծությունները (Գ. Ստեփանյանի «Մ.
Նալբանդյանի «Ազատություն» բանաստեղծության հարյուրամյա կյանքը» հոդվածը)
4. Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի «Զեյթունյան շարքը»
5. Րաֆֆու ծրագրային-քաղաքական վեպերը արևմտահայության ազատագրման
թեմաներով («Կայծեր»)
6. Արփիար Արփիարյանի «Կարմիր ժամուց» վիպակը
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1․ 1106/Մ14

2․ ԳՐԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

4․ շաբաթական 2 ժամ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

5․ դաս.- 30 ժամ

6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրական տեքստի
պատմական զարգացման երկու մեծ շրջափուլերը՝ բանավոր և գրավոր,
զարգացնել ուսանողների ընդհանրական մտավոր կարողությունները,
սովորեցնել գրական տեքստի վերլուծության կանոններն ու մեթոդները,
օժանդակել ուսանողների գիտակցելու և զարգացնելու իրենց տեսական
գիտելիքները գրական տեքստերի ազգային յուրահատկությունը որոշելու
առումով, գիտակցել նաև գրողի աշխարհայացքի ու ստեղծագործության կապը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գրական տեքստի ճանաչողական նշանակությունը,
2. որոշել տեքստի կառուցվածքի բաղադրիչները՝ մատնանշելով նրանում
ենթահիմքն ու ասույթը,
3. ձևակերպել և բացատրելու գրական տեքստի հաղորդակցման իրադրությունը և
խոսքաշարը կամ կոնտեքստը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ընտրել և գնահատելու գրական տեքստի տարբեր մասերի՝ միմյանց
կապակցման յուրահատուկ միջոցները,
5. մշակել և օգտագործելու գրական տեքստին բնորոշ թեմատիկ բառապաշար,
6. խմբագրել և քննարկելու գրական տարաբնույթ տեքստեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. վերլուծել և գնահատել տարաբնույթ գրական տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. որոշել գրական տեքստի վերլուծությանը բնորոշ մեթոդական
մոտեցումները,
2. Գ1. հետևություններ կատարել` հիմնվելով գիտելիքի, դրա համակարգման և
հակադրման ու համադրման մեթոդական մոտեցումների վրա,
3. Գ3. ձևակերպել հիմնախնդիրները և քննարկել դրանց լուծման
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
դասախոսություններ,
1. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում,
3. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
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 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գաղափար տեքստի մասին: Տեքստագիտության կապը հարակից գիտությունների հետ:
Տեքստաբանությունը որպես գրականագիտական ուսումնասիրությունների ստեղծման
մեթոդաբանական հիմք: Ենթահիմք եվ ասույթ: Իրադրություն եվ համատեքստ:
Պարբերություն: Գրական տեքստի տեսակները: Գրական ստեղծագործությունը որպես
ամբողջական տեքստ: Տեքստի կառուցվածքը: Լեզվի պատկերավորման միջոցները
գրական տեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Յու. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն, Երևան, 2002:
2. Լ. Եզեկյան, Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Վ. Եփրեմյան, Բնագիր և մեկնություն, Երևան, 2013:
4. Գ. Ջահուկյան, Ֆ. Խլղաթյան, Հայոց լեզու. Տեքստագիտություն, Երևան, 1994
5. Ն. Համբարձումյան, Տեքստ և մեկնություն, Երևան, 2013:
6. Բ. Ղազարյան, Խոսքի մասերի խոսքային գործառությունները, Երևան, 1998:
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1․ 1106/Մ31

2․ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 2 ժամ

5․ դաս.- 30 ժամ

6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8․ Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել խմբագրական աշխատանքի
յուրահատկությունները, գիտական աշխատանքի խմբագրման սկզբունքները,
բացատրել և սովորեցնել պաշտոնական փաստաթղթերի կազմության և խմբագրության
առաձնահատկություններ,
լուսաբանել
գեղարվեստական
աշխատանքի
խմբագրման
սկզբունքները:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ձևակերպել տարաբնույթ տեքստերի խմբագրական գործի առանձնահատկությունները,
2․ ճանաչել պաշտոնական փաստաթղթերի կազմության սկզբունքները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ օգտագործել տեքստի խմբագրման համապատասխան սկզբունքներ,
2․ կատարել տեքստի խմբագրական աշխատանք,
3․ գործնականում իրականացնե պաշտոնական փաստաթղթերի գրագետ կազմում:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Բ3. օգտագործել ստացված գիտելիքները Սփյուռքի վերաբերյալ հետազոտություններում:
11․ Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5 միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում
է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սրբագրական պայմանական նշաններ, բառագործածության սխալներ, արդի հայերենի շարադասության
յուրահատկություններ,
օտարաբան
շարահյուսական
կառույցներ,
հոգնակիակազմության և հոլովական սխալներ, պաշտոնական գրագրության ձևերը (դիմում,
հրաման, տեղեկանք, պայմանագիր, քաղվածք, արձանագրություն ևն). ձևային և լեզվական
յուրահատկություններ:
14․ Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Պաշտոնական գրագրություն, Երևան, 2001:
2. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք, Երկրորդ հրատարակություն, Երևան, 2009:

3. Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 գրքով, Երևան, 1990, 1991:
4. Քալանթարյան Պ., Գործարարության գործավարություն, Երևան, 2005:
5. Францифоров Ю., Павлова Е., От реферата к курсовой, от диплома к диссертации, М., 2003.
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1․ 1106/Մ10

2․ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ
ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ
4․ շաբաթական 2 ժամ
5․ դաս.- 30 ժամ
6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3․ 3 ECTS կրեդիտ

7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8.

Դասընթացի նպատակն է՝ զարգացնել ուսանողների
մասնագիտական
հմտությունները համացանցային դաշտի ընձեռած ժամանակակից մեթոդների
միջոցով,
նրանց
ներկայացնել
համացանցում
հայագիտության
արդի
մարտահրավերները,
պատրաստել
համացանցում
հայագիտության
արդի
մարտահրավերներին դիմակայելու ունակ մասնագետներ:

9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել համացանցում հայագիտության արդիհիմնական սկզբունքները,
հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները,
2. մեկնաբանել համացանցում հայագիտության արդիուղղությունները,
3. լուսաբանել համացանցում հայագիտության ներկայացվածության շուրջ առկա
վերլուծությունները, հետազոտական և մանկավարժական աշխատանք կատարելու
հիմնարար սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել հայագիտական բնույթի աղբյուրների հավաքման,
պահպանմանևմշակմանհամացանցի ընձեռած մեթոդները,
5. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հայագիտական
ուսումնասիրություններ կատարելիս,
6. իրականացնել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն և հետազոտական
աշխատանքներ հայագիտության ոլորտում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. օգտվելու համացանցային աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն
ստանալու համար,
8. վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ,
9. արդյունավետ կերպով պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսներ,
10. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշելու նորերը,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. սահմանել հայագիտության համակարգի գիտակարգերին բնորոշ
հասկացությունները,
2. Գ3. ձևակերպել հիմնախնդիրները և դրանց հաղթահարման
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություն,
2.գործնական կամ սեմինար պարապմունք համակարգիչների կիրառմամբ,
3.քննարկման անցկացում համակարգչի և թաչսքրին էկրանի միջոցով
համացանցային հարթակների դիտարկմամբ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ ստուգումներ- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
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 ընթացիկ քննություններ- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 5
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինտերնետ /Interconnected Networks/-համացանց /World Wide WeԲ/: Համացանցային կայք
/WeԲsite/: Բլոգ-բլոգոսֆերա / Բlog – Բlogosphere/: Վիկի կայքեր / Wiki WeԲsites/:
Սոցիալական ցանցը համացանցում: Համացանցի որոնողական համակարգը, կայքերի
շտեմարաններ
և
պորտալներ:
Տեղեկատվական
պատերազմ:
Քարոզչություն:
Հայագիտությունը
համացանցային
քարոզչության
դաշտում:
Հայագիտությունը
տեղեկատվական պատերազմի դաշտում: Հայոց ցեղասպանության խնդիրը համացանցում:
Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը համացանցում: Թուրքական և ադրբեջանական
կողմերի սեփական պատմությունը կեղծելու փորձերը համացանցում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Հովհաննիսեան Մ., Համացանցային քարոզչության հակահայկական
դրսևորումները, «Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. Հայագիտությունը և
արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները: Զեկուցումների ժողովածու», Երևան, ՀՀ
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 121-124:
2.
Հովհաննիսյան Մ., Հայոց ցեղասպանության ներկայացման խնդիրները
համացանցում, «Պատմություն և մշակույթ», հայագիտական հանդես, Ա, Երևան, 2011, էջ
94-101:
3.
Մարտիրոսյան Ս., Անձնական կիբեռ անվտանգության հիմունքներ, Եր.,
«Նորավանք» ԳԿՀ, 2016:
4.
Internet History – http://www.computerhistory.org/internet_history/index.html .
5.
Волконский Н., История информационных войн, т.1 (с древнейших времён по XIX
век), т.2 (XX век). / под ред. И. Петрова. СПб: Полигон, 2003.
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1․ 1106/Մ17

2․ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

3․ 6 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 4 ժամ
5․ դաս. -30 ժամ, գործ.- 30 ժամ
6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Հայկական հարցի ծագումը,
նրա բովանդակությունը ու միջազգայնացումը, հաղորդել խորացված գիտելիքներ
Օսմանյան կայսրության և նրա իրավահաջորդ Թուրքիայի հանրապետության կողմից
հայերի նկատմամբ շարունակաբար իրականացվող ցեղասպան քաղաքականության
վերաբերյալ, ուսանողների մոտ պատկերացում ձևակերպել հայ ժողովրդի ազգային
ազատագրական շարժման ու ինքնապաշտպանության դրսևորումների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. գիտակցել, թե ինչ փոխակերպումների է ենթարկվել Հայկական հարցը իր ծագումից
մինչև մեր օրերը,
2. նկարագրել, թե ինչ փուլերից է բաղկացած թուրքական վարչակարգերի կողմից հայ
ժողովրդի նկատմամբ իրագործված ցեղասպան քաղաքականությունը,
3. մատնանշել, թե ինչ կորուստներ է կրել հայ ժողովուրդը ցեղասպանությունից հետո և
ինչ հետևանքներ է շարունակում կրել իր վրա մինչ օրս:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել թուրքական պետության տարբեր վարչակարգերի կողմից հայերի
նկատմամբ իրականացվող խտրական քաղաքականության ու ցեղասպանության
շարժառիթները,
5. բացահայտել թուրքական պետության հակահայկական քաղաքականության
հետապնդած նպատակները,
6. փաստարկել թուրքական տարբեր վարչակարգերի կողմից իրականացվող հակահայկական քաղաքականության ժառանգականությունն ու հետևողականությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. գիտակցել Հայկական հարցին և Հայոց ցեղասպանությանն առնչվող
գիտելիքների համակարգման անհրաժեշտությունը,
2. Բ2. ցուցաբերել միջգիտակարգային մոտեցում (պատմություն-իրավագիտություն,
պատմություն-միջազգային իրավունք և այլն),
3. Գ1. հետևություններ կատարել` հիմնվելով գիտելիքի, դրա համակարգման և
հակադրման ու համադրման մեթոդական մոտեցումների վրա։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր,
3. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4
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միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական հարցը իբրև Արևելյան հարցի բաղկացուցիչ, հարցի բնորոշումը: Հայկական
հարցի միջազգայնացումը. Սան-Ստեֆանոյի և Բեռլինի պայմանագրերով: Սուլթանական
կառավարության հակահայկական քաղաքականությունը: Ինքնապաշտպանական մարտերը
19-րդ դ. 90-ական թթ. և 20-րդ դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանության իրականացման
թուրքական շարժառիթները, ցեղասպանության ծրագրի նախապատրաստումը: Հայոց
ցեղասպանության ծրագրի գործադրման փուլերը: Հայկական հարցը և Հայաստանի
մանդատի հարցը Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում: Հայկական հարցի
վերարծարծումը Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտին: Հայոց ցեղասպանության
միջազգային ճանաչման ու դատապարտման գործընթացը: Հայկական հարցն արդի
պայմաններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին
քաղաքականության փաստաթղթերում, (1828-1923), Ջ. Կիրակոսյանի խմբ. Եր., 1972:
2. Կիրակոսյան Ջ., Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ, գիրք երկրորդ,
Եր., 1983:
3. Армянский вопрос и геноцид армян в Турции (1913-1919), Архив МИД Кайзеровской
4. Германии, сост. В. Микаелян, Ер.,
5. 1995. Morgenthau H., AmԲassador Morgenthau’s Story, N. Y., 1918:
6. Բeylerian A., Les Grandes Puissances, L՚ Empire Ottoman et les Arméniens dans les
Archives Françaises, 1914-1918, Paris, 1983.
7. Documents on Բritish Foreign Policy 1919-1939. Edited Բy E. L. Woodward and Rohan
Բutler. First Series. Volume 1, London, 1947.
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1․ 1106/Մ18

2․ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

3․ 6 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 4 ժամ
5․ դաս.- 2 ժամ, գործ. -2
6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականության
զարգացման տաբեր փուլերը, ծանոթացնել հայ բանավոր և գրավոր գրականության
սկզբանվորման, ձևավորման և զարգացման փուլերին, նրանց հաղորդել հայ
գրականության վերաբերյալ գիտատեսական ամբողջական գիտելիքներ:
9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցել հայ գրականության հիմնահարցերը,
2. նկարագրել հայ հին, միջնադարյան, նոր և նորագույն գրականության հիմնական
զարգացումները, գրականության զարգացման ընթացքը,
3. լուսաբանել հայ գրականության հիմնական շրջափուլերի բնութագրական գծերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել հայ գրականության համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ,
5. տարբերակել հայ գրականության սկզբնավորման, զարգացման,
ժանրային
առանձնահատկությունները,
6. վերլուծել հայ
գրականության
բովանդակային
շերտերը,
հասկանալ
գրականության հոգեբանական ներքին խնդիրները ու հարստությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. արտահայտել հայ գրականության ընդհանուր ուղղվածությունը նրա
զարգացման բոլոր պարբերաշրջաններում,
2. Ա4. գիտակցել հայ գրականության արդի փուլի հիմնախնդիրները,
3. Գ3.
ձևակերպել
հիմնախնդիրները
և
քննարկել
դրանց
լուծման
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գիտագործնական քննարկում, լսարանային ցուցադրություն:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից․
Հայ գրերի գյուտը: Հայ գրականությունը 5-րդ դարում. Վարքագրություն (Կորյուն), պատմագրությունը (Ագաթանգեղոս, Փավստոս Բուզանդ, Եղիշե, Մովսես Խորենացի, Ղազար
Փարպեցի): «Սասնա ծռեր» վիպերգը: Նարեկացին և հայկական վերածնունդը: Հայ
առակագրությունը( Մ. Գոշ, Վ. Այգեկցի): Հայ միջնադարյան քնարերգությունը (Ֆրիկ,
Կոստանդին Երզնկացի, Հովհաննես Թլկուրանցի, Նահապետ Քուչակ, Սայաթ-Նովա): 19րդ դարի հայ գրականությունը: Աբովյանը հայ նոր գրականության հիմնադիր. «Վերք
Հայաստանի» վեպը: Պետրոս Դուրյանի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը:
Րաֆֆու «Սամվել» պատմավեպը: Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» պատմավեպը:
Գաղափար երգիծանքի մասին. Հ. Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկաններ» վիպակը: 19րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը (Գր. Զոհրապ, Դ. Վարուժան, Եր.
Օտյան, Ալ. Շիրվանզադե, Ավ. Իսահակյան, Հովհ. Թումանյան, Լ. Շանթ, Վահան Տերյան):
Հայ նորագույն գրականություն: Եղիշե Չարենց, Ակսել Բակունց, Հովհաննես Շիրազ,
Պարույր Սևակ, Համո Սահյան:
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը
միավոր, հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
Միավորների քայլը 0․5 է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը
միավոր։ Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
Միավորների քայլը 0․5 է։
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1.
2.
3.
4.
5.
6.

գրավոր է, գնահատվում է 4
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։
բանավոր է, գնահատվում է 4
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հատոր գ, Երևան, 1968:
Մ. Աբեղյան, Երկեր, հատոր դ, Երևան, 1970:
Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները 5-18-րդ դարեր, Երևան, 1976:
Սասունցի Դավիթ, Երևան, 1939:
Գրիգոր Նարեկացի, Տաղեր, Երևան, 1957:
Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, , Երևան, 1970:

1․ 1106/Մ16

2․ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

3․ 6 ECTS կրեդիտ

4․ շաբաթական 4 ժամ

5․ դաս.- 30 ժամ, գործ. - 30 ժամ

6․ 3-րդ ՝աշնանային կիսամյակ

7․ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողնռրին ծանոթացնել հայկական մշակույթի
զարգացման հիմնական փուլերին, կարևոր ստեղծագործություններին, հեղինակավոր և ավելի
վարպետ արվեստագետներին, ներկայացնել հայկական մշակույթի լավագույն նմուշներն ու
դրանց առանձնահատկությունները, այդ արվեստի կոթողների ստեղծման պատմությունն ու
նշանակությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հայկական մշակույթի կարևորագույն հուշարձանների ստեղծման
պատմություններն ու գեղարվեստական առանձնահատկությունները,
2. գիտակցել դրանց կերտման պատճառներն ու զարգացման կարևորագույն փուլերը,
3. ճանաչել հնագույն և միջնադարյան շրջանների հայ մշակույթի հատընտիր նմուշները,
հայ արվեստի գանձարանի բացառիկ օրինակներին բնորոշ յուրահատկությունները,
կծանոթանա նորագույն շրջանի արվեստագետների կենսագրությանը և կկարողանա
տարանջատել նրանցից յուրաքանչյուրի անհատական աշխատաեղանակը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակել հայկական մշակույթին բնորոշ առանձնահատկությունները,
5. լուսաբանել հայկական զարդանախշերի խորհրդաբանությունը և պատկերաբանությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. վերարտադրել ստացված գիտելիքները,
2. Ա6. սահմանել մշակութաբանությանը բնորոշ հասկացությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
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2. վիդեո տարբերակով կրթական ֆիլմերի ցուցադրություն,
3. այցելություն թանգարաններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է․
 ընթացիկ քննություն- 8 միավոր
 մասնակցություն- 3 միավոր
 եզրափակիչ քննություն- 9 միավոր
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, գնահատվում է 4 միավոր,
հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5
է։ Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է, գնահատվում է 4 միավոր։ Հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր։ Միավորների քայլը 0․5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Հայաստանի մեգալիթյան հուշարձանները: 2․ Նեմրութի սրբավայրը: 3․ Խաչքարերի ծագումն
ու զարգացումը: 4․ Գառնիի և Զվարթնոցի տաճարները: 5․ X-XII-րդ դարերի հայկական
մանրանկարչական արվեստի եզակի նմուշները: 6․ Կտիտորական արվեստը։ 7․ Մանվել և
Մոմիկ ճարտարապետների ժառանգությունը։ 8․ Կիլիկյան նկարազարդ մատյանները:
Փայտարվեստի և արծաթագործության լավագույն նմուշները։ 9․ Վասպուրականի
մանրանկարչությունը: 10․ Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքը։ 11․ 19-20-րդ դարերի հայ
նկարիչները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղասյան Ա., Հակոբյան Հ., Հասրաթյան Մ., Ղազարյան Վ., Հայ արվեստի պատմություն,
Երևան, 2009:
2. Der Nersessian S., L'Art Arménien, Paris, 1977.
3. Дурново Л., Краткая история древнеармянской живописи, Ереван, 1957.
4. Շիշմանյան Ռ․, Բնանկարն ու հայ նկարիչները, Երևան, 1958:
5. Հարությունյան Վ․, Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Երևան, 1992:
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