
1 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ   
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

 ԵՎ  
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ  

 
 

050600 "ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ և ՁԵՌՆԱՐԿՉՈՒԹՅՈՒՆ" ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ 
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 

սովորող ուսանողների համար 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ì²Ü²Òàð   2015 



2 

 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՆԱԽԱԲԱՆ   ………………………………………………………………………………..3 

ՄԱՍ I. ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ   

ՄԱՍ I.  Ա. Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց ........................ 4 

Բ. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը...........................................19 

Գ. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը...................................................38 

Դ. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները..........................................39 

 

ՄԱՍ II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ    …………………………………….…...40 

1. Տեղեկագրքի նպատակը …………………………………………………...……..40 

2.  050600 "Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն" մասնագիտության տեղեկագիրք…….40 

2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս  ……….....41 

2.2.  Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս  ..............................52 

2.3.  Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս  ………………………………………...62   

2.4.  Հատուկ  մասնագիտական կրթամաս  ……………...……………………….........90 

2.5.   Այլ  բաղադրիչներ  ……………………………………………………………….....99 

 

    
    
    



3 

Ü²Ê²´²ÜÜ²Ê²´²ÜÜ²Ê²´²ÜÜ²Ê²´²Ü    

2014 թվականը մեր բուհի պատմության մեջ եղավ իրադարձային. ՀՀ 
Կառավարության ապրիլի 30-ի  թիվ 485-Ն որոշմամբ «Վանաձորի Հ.Թումանյանի 
անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը վերանվանվեց 
«Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան» ՊՈԱԿ: Անշուշտ, 
կատարվածը սոսկ անվանափոխություն չէ, քանի որ իրականում դրանից հետևում են 
բազմաշերտ բովանդակային փոփոխություններ և դրանցից բխող մարտահրավերներ, 
որոնց այսօր փորձում է դիմակայել մեր համալսարանը: 

Համալսարանի վերափոխվելով` բուհում առաջին հերթին փոփոխվում են նաև 
այն ուղղությունները, որոնք նախկինում գերակայում էին մեր բուհի պատմության ողջ 
ընթացքում: Ասվածից դժվար չէ ենթադրել, որ ներկայումս վերանայման խնդիր ունեն 
համալսարանի տեսլականն ու առաքելությունները և դրանցով պայմանավորված 
հետագա գործունեությունը: 

Կատարվածը սոսկ անվանափոխություն չէ նաև այն առումով, որ նրանով 
համալսարանին առաջին անգամ հնարավորություն է ընձեռվել կրթություն 
իրականացնելու համալսարաններին հատուկ ավանդական մասնագիտություններով, 
ինչը հնարավորություն է ընձեռում աշխատաշուկայի պահանջներին 
համապատասխան բավարարելու մեր տարածաշրջանի երիտասարդության կրթական 
կարիքները:   

Այն ժամանակաշրջանը, որում Վանաձորի պետական համալսարանը ծավալում է 
իր գործունեությունը, ընդհանուր առմամբ բնութագրվում է անցումային շրջանին 
հատուկ գծերով: Այդ է պատճառը, որ ամեն մի քայլ, որը կատարվում է 
համալսարանում, պետք է ավելի քան հիմնավորված և համակարգված բնույթ կրի: 
Խոսքը վերաբերում է համալսարանում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացներին, 
մասնավորապես՝ բուհի ինքնավարությանը, որը ենթադրում է անկաշկանդ 
վերաբերմունք կազմակերպչաիրավական, ֆինանսատնտեսական, հաստիքային և 
ակադեմիական ոլորտներին, կառավարմանը, ուսանողակենտրոն կրթության 
կազմակերպմանը, որակի ապահովմանը, գիտական գործունեությանը և այլ 
ուղղություններին միտված գործողություններին, որոնք այսօր կատարվում են 
համալսարանում, և որոնք բոլորը միասին ձևավորում են տեսլականից դեպի իրականը 
տանող ճանապարհը: 

Համոզված եմ, որ Վանաձորի պետական համալսարանն ունի մտավոր և 
նյութատեխնիկական անհրաժեշտ ռեսուրսներ, որոնց ճիշտ ներդրմամբ կարելի է 
հասնել հաջողության: Համոզված եմ, որ համախոհությամբ, փոխադարձ 
հանդուրժողականությամբ, ինչպես նաև պետության ու հասարակության առջև 
հաշվետվողականությամբ ու պատասխանատվությամբ առաջնորդվելու դեպքում 
միասին կհաղթահարենք արդի ժամանակաշրջանին բնորոշ դժվարությունները 
հանուն մեր երկրի, հանուն մեր այսօրվա և վաղվա սերունդների:  
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ՄԱՍՄԱՍՄԱՍՄԱՍ I.   I.   I.   I.  ԱԱԱԱ. . . . ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ    ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ                            
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՂԵՑՈՒՅՑ    
 

1.1.1.1. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    դրույթներդրույթներդրույթներդրույթներ    

Բոլոնիայի գործընթացին ինտեգրումը ենթադրում է տարբերակված 
աստիճաններով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական գիտակրթական) 
բարձրագույն կրթական համակարգ` նրա յուրաքանչյուր փուլում ավելի ճկուն, 
դասախոսի և ուսանողի ակադեմիական ազատություններին նպաստող ուսումնական 
գործընթացների կիրառմամբ: Մասնավորապես, ուսանողը հնարավորություն է 
ստանում ակտիվորեն մասնակցելու իր անհատական ուսումնական պլանի 
կազմմանը,  հետևաբար և իր` որպես մասնագետի կայացմանը, իսկ դասախոսը` 
ընտրելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են 
ուսումնական գործընթացի բարձր որակ: 

Ուսումնական գործընթացում բարեփոխումների իրականացման համար 
կարևորվում է ակադեմիական կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման և 
գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգերի ներդրումը, որը 
ենթադրում է մի շարք փոփոխություններ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 
գործում` էապես նպաստելով ուսանողների ակադեմիական ազատությանը:  

1. Սույն կանոնակարգը հիմնվում է« Կրթության մասինե և «Բարձրագույն և  
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ 
կառավարության 27 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության 
համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» որոշման, ՀՀ ԿԳ 
նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք հրամանով հաստատված "Բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային 
համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգ"-ի, "Ուսումնական ծրագրերի 
(պլանների) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին 
կրեդիտների հատկացման մեթոդական ուղեցույց"-ի և ՀՀ ԿԳՆ հրահանգչական 
նամակների վրա: 

2. Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում գիտխորհրդում 
հաստատման օրից և նույն ժամանակից ուժը կորցրած են ճանաչվում "ՎՊՀ-ի 
ուսանողների  գիտելիքների ստուգման, ստուգարքների և քննությունների 
կազմակերպման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ"-ը` ընդունված ՎՊՀ 
գիտխորհրդում 29.10.2007թ և "ՎՊՀ-ում ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և 
փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ուղեցույց"-ը` 
ընդունված ՎՊՀ գիտխորհրդում 07.03.2008թ.: 

3. Սույն կանոնակարգում ներկայացված են նաև կրեդիտային համակարգում 
գործածվող առանձին տերմիններ, համակարգի բնութագրիչներ: 

 
2. 2. 2. 2. ԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտային    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    հասկացություններըհասկացություններըհասկացություններըհասկացությունները    

4. Համաեվրոպական ECTS  կրեդիտային համակարգի հետևյալ 
սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության 
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համակարգում և գործում են ՎՊՀ-ի բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական 
ծրագրերում. 

• Բակալավրիատը բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանն է, որը 
ներառում է 3-4 լրիվ ուսումնական տարիների ավարտուն դասընթացներ: ՎՊՀ-ում 
բակալավրիատի տևողությունը 4 ուսումնական տարի է: 

•  Մագիստրատուրան բարձրագույն մասնագիտական կրթության երկրորդ 
աստիճանն է, որի տևողությունը 1-2 տարի է (ՎՊՀ-ում` 2 տարի), հեռակա ուսուցման 
համակարգում՝ 2,5 տարի: 

•  Ասպիրանտուրան հետբուհական կրթության աստիճան է: 
Ասպիրանտուրայի տևողությունն առկա ուսուցման համակարգում 3 տարի է, հեռակա 
ուսուցման համակարգում` 4 տարի:  

•  Ուսումնական տարին ուսանողի 40 շաբաթյա բոլոր տեսակի 
ուսումնական արդյունավետ    աշխատանքների ժամանակն է, որից առնվազն 32 
շաբաթը տրամադրվում է ուսումնական պարապմունքներին և իրականացվում է 
երկու կիսամյակներով` աշնանային և գարնանային: 

•  Կարողությունը (կոմպետենցիան) գիտելիքի, ընկալման, 
ունակությունների և հմտությունների դինամիկ համակցություն է, որի ձևավորումը 
կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է: Այն կարող է լինել մասնագիտական 
ուսման տվյալ բնագավառի համար (առանձնահատուկ) և ընդհանուր (անկախ 
բնագավառից): 

• Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) 
կարողանա անել ուսանողը ուսումնառության ավարտին: Կրթական արդյունքը 
զուգակցվում է համապատասխան գնահատման համակարգով, որը հնարավորություն 
է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման 
մասին:  

• Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, 
համեմատաբար ինքնուրույն մասն է: Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը մեկ 
կիսամյակ է` դրանով սահմանափակված կրթական արդյունքների պարտադիր 
գնահատմամբ:  

• ECTS Կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա 
ելքային արդյունքները ձեռք բերելու համար  ուսանողից պահանջվող ժամաքանակով 
արտահայտված ուսումնական բեռնվածքի չափման համընդունելի պայմանական  
միավոր է, որը տրվում է ուսանողին նախանշված կրթական արդյունքների դրական 
գնահատումից հետո:  

  
3.  ECTS 3.  ECTS 3.  ECTS 3.  ECTS կրեդիտիկրեդիտիկրեդիտիկրեդիտի    կարևորագույնկարևորագույնկարևորագույնկարևորագույն    հատկանիշներըհատկանիշներըհատկանիշներըհատկանիշները    

5. ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է 
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր 
տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը 
դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր 
աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների 
կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, 
անհատական հետազոտությունը և այլն, 

6. կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի 
գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, 
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կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա 
յուրացման որակը (գնահատականը), 

7.  կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված 
ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց 
հետո: Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ 
քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման 
միավորների) հետ միասին, 

8. ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության 
(դասավանդման) աշխատածավալը: Այն չափում է ուսանողի ուսումնական 
աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը, 

9. կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, իսկ 
ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած 
թվանշաններով (գնահատման միավորներով), 

10. կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն 
չափվում է գնահատականներով: 

    
4. 4. 4. 4. ԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտային    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    կարևորկարևորկարևորկարևոր    հահահահատկանիշներըտկանիշներըտկանիշներըտկանիշները    

11. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման 
(արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ ուսանողին 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված 
կրեդիտների անհրաժեշտ քանակի և բովանդակության ձեռքբերումից հետո: 

12. Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման ECTS համակարգը միասնական 
համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որում ուսանողի մեկ ուսումնական 
տարվա լրիվ ուսումնական աշխատածավալը չափվում է 60 ECTS կրեդիտով: 
       Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում 
ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական 
ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար: 

13. ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են. 
• կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը 

հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական             
ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը, 
 • կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա բոլոր 
բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, 
կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն, 

• կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր 
պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները, դասընթացների 
ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, 
դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլն, հրապարակվում են նախապես և 
հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և դասախոսներին): 

 
 



7 

5. 5. 5. 5. ԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտային    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    գործառույթներըգործառույթներըգործառույթներըգործառույթները    
Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են` 
ա) կրեդիտների փոխանցում. 
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր 

դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում 
կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում կրեդիտներով չափված 
կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև, 

բ) կրեդիտների կուտակում. 
այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների 

աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն իրականացվում է 
ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի օգնությամբ, 

Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և 
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով: 

14.  Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 
• գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր 

բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և ավարտական 
աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի 
լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն 
աշխատանք) արտահայտող ECTS կրեդիտներով, 

• կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ 
ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման 
(տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի ներսում կամ բուհերի միջև` ընդունող  
բուհի ծրագրերին համապատասխան:  

15.  Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 
• պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական ծրագրեր, 

որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է 
դասընթացների նախապայմաններով, 

• ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու 
համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն, 

• ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն, 
• դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության 

դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով 
դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ) դասախոսին նախապատվություն 
տալուց, 

• ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև 
ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն: 

 
    

6. 6. 6. 6. ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    բեռնվածությունըբեռնվածությունըբեռնվածությունըբեռնվածությունը    ևևևև    կրթականկրթականկրթականկրթական    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի    աշխատածավալըաշխատածավալըաշխատածավալըաշխատածավալը    
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16. ՎՊՀ-ում բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական 
աստիճաններում ուսանողի ուսումնական կիսամյակի բեռնվածությունը սահմանվում 
է 30 կրեդիտային միավոր (10% թույլատրելի շեղումով), ուսումնական տարվա  
բեռնվածությունը` 60 կրեդիտային միավոր (տարեկան ուսումնական բեռնվա-
ծությունը` 1800 ակադեմիական ժամ): 

17. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության 
առավելագույն չափը  45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 կրեդիտային միավորին:  

18. ՎՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է աշնանային և 
գարնանային կիսամյակներով: Ուսումնական կիսամյակների տևողությունը կազմում 
է 20 շաբաթ, որի ընթացքում իրականացվում են տեսական ուսուցումը, ընթացիկ 
ստուգումները, ստուգարքներն ու քննությունները, ուսումնական, արտադրական և 
հետազոտական (մագիստրատու¬րայում) պրակտիկաները,  բակալավրի ավարտական 
աշխատանքի և մագիստրո¬սական թեզի շարադրման ու պաշտպանության 
աշխատանքները, ինչպես նաև պետական որակավորման քննությունները: 

19. Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 
կազմում է  240 կրեդիտային միավոր: 

20. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 
կազմում է  120 կրեդիտային միավոր: 

21. Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը սահմանված 
կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ բեռնվածություն: 
 

7777.  .  .  .  ԴասընթացներըԴասընթացներըԴասընթացներըԴասընթացները    ևևևև    կրթականկրթականկրթականկրթական    մոդուլներըմոդուլներըմոդուլներըմոդուլները    
  22. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ 
կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին£ 

23.  Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում 
են 1 կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների£ 

24. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի 
բաժանվում են 2 հիմնական խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի 
կիսամյակներում, 

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ամրագրված է 
մագիստրոսական ծրագրում, և ուսանողը դրանք ընտրում է առաջարկվող ցանկից: 
 

8. 8. 8. 8. ԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտների    հատկացումըհատկացումըհատկացումըհատկացումը    

25. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է 

մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար միջին 

առաջադիմության ուսանողից պահանջվող անհրաժեշտ աշխատաժամանակի 

իրատեսական կանխատեսումից: 
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26. Կրթական արդյունքի դրական գնահատման դեպքում մոդուլին հատկացված 

կրեդիտները   շնորհվում են ամբողջությամբ:  

 27. Կրթական մոդուլին հատկացվող կրեդիտների համար նախընտրելի է 

սահմանել ամբողջական թվերով արժեքներ: 

 28. Դասընթացին (կրթական մոդուլին) հատկացվող կրեդիտների թվի և 

լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև չկա միարժեք կապ: Լսարանային ժամերի 

թիվը կախված է պարապմունք¬ների ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական 

կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), դասավանդման, ուսումնառության և 

գնահատման մեթոդներից և այլն: 

29.  ՎՊՀ-ում ընդունվում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտային 

միավորների լսարանային և արտալսարանային աշխատածավալների հետևյալ 

մոտավոր հարաբերակցությունը. 

  Բակալավրիատում` 

 • 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

դասախոսություն և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

• 1.5 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

գործնական (սեմինար) և 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

• 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 3 ժամ 

լաբորատոր աշխատանք և 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

Մագիստրատուրայում`  

• 3 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

դասախոսություն և 4 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

• 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

գործնական (սեմինար) և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

• 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

լաբորատոր աշխատանք և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք: 

           Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների համար.  

• Քննությանը պատրաստվելու համար առարկայի շաբաթական յուրաքանչյուր 

ժամ դասախոսության դիմաց հատկացվում է 0,5 կրեդիտային միավոր: 
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• Այն մասնագիտական առարկաներին, որոնց դասավանդումը հիմնականում 

իրականացվում է գործնական կամ լաբորատոր պարապմունքների ձևով և 

նախատեսվում է քննություն, քննությանը պատրաստվելու համար շաբաթական 

յուրաքանչյուր ժամի դիմաց հատկացվում է 0,125 կրեդիտային միավոր:  

• Տեսական մասից ստուգարքով ավարտվող առարկայի ստուգարքին  

պատրաստվելու համար առարկայի շաբաթական յուրաքանչյուր ժամ 

դասախոսության դիմաց հատկացվում է 0,25 կրեդիտային միավոր : 

30. Պրակտիկաների յուրաքանչյուր շաբաթվան և պաշտպանությանը տրվում է 

1,5 կրեդիտային միավոր:  

31.  Կուրսային աշխատանքի (մագիստրատուրայում նաև ռեֆերատի ու 

զեկուցման) կատարումը և պաշտպանու¬թյունը գնահատվում է 3 կրեդիտային 

միավորով: 

32. Բակալավրիատի 4-րդ տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակում բակալավրի 

ավարտական թեզի աշխատանքների կատարման համար տրվում է 2 կրեդիտային 

միավոր, շարադրմանը և պաշտպանությանը` 3 կրեդիտային միավոր (2 շաբաթ):  

33. Մագիստրոսական ատենախոսության թեմայով հետազոտական աշխատանք 

կատարելու համար նախատեսվում է 15 կրեդիտային միավոր (ըստ կիսամյակների` 

0,3,6,6), իսկ թեզի  շարադրման և պաշտպանության համար` 12 կրեդիտային միավոր:  

34. Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինարի համար 

հատկացվում է 12 կրեդիտային միավոր (3-ական միավոր յուրաքանչյուր կիսամյակի 

համար): 

35. Պետական ավարտական յուրաքանչյուր քննության նախապատրաստվելու և 

հանձնելու համար տրվում է 3 կրեդիտային միավոր (2 շաբաթ): 

36. Մարմնակրթության համար կրեդիտային միավորներ չեն նախատեսվում: 

 

9. 9. 9. 9. ՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնական    ծրագրերըծրագրերըծրագրերըծրագրերը, , , , դասընթացներըդասընթացներըդասընթացներըդասընթացները ( ( ( (կրթականկրթականկրթականկրթական    մոդուլներըմոդուլներըմոդուլներըմոդուլները)  )  )  )  ևևևև    ավարտականավարտականավարտականավարտական    

պահանջներըպահանջներըպահանջներըպահանջները    

37. Բակալավրի կրթական ծրագիրը ներառում է մինչև վեց հիմնական կրթամաս` 

ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ), ընդհանուր 

մաթեմատի¬կական  և բնագիտական (ԸՄԲ), ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) և 



11 

հատուկ մասնագիտացման դասընթացներ (ՀՄԴ), ինչպես նաև կրթական այլ 

բաղադրիչներ (ԱԲ):  

38. Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագիրը ներառում է երեք կրթամաս` 

ընդհանուր մասնագիտական առարկաներ(ԸՄԱ), մասնագիտական պարտադիր 

դասընթացներ (ՄԴ), կրթական այլ բաղադրիչներ (ԱԲ) և գիտահետազոտական 

աշխատանք (ԳԱ) :  

39.  Կրթական ծրագրում ներառված կրթական մոդուլները ունեն իրենց դասիչները և 

ներկայացվում են հատկացված կրեդիտներով ու լսարանային 

ծանրաբեռնվածությունով: Նշվում են նաև առարկայի դասավանդման կիսամյակը և 

նախապայմանները: 

40.   Մեծածավալ դասընթացները բաժանվում են մեկ կիսամյակ տևողությամբ 

առանձին կրթական մոդուլների: Դասընթացների մոդուլացումը կատարվում է` 

ելնելով նվազագույնը կիսամյակների ընթացքում դասընթացն ավարտելու սկզբունքից: 

41.   Դասընթացներն իրենց բնույթով բաժանվում են երեք հիմնական խմբերի` 

   ա) պարտադիր դասընթացներ - բարձրագույն կրթության կրթական 

չափորոշիչներով սահմանված կրթական ծրագրի հիմնական դասընթացներ, որոնք 

դասավանդվում են պարտադիր և խիստ որոշակի հերթականությամբ` համաձայն 

տվյալ ուղղության մասնագետների պատրաստմանը ներկայացվող պահանջներին:  

  բ) կամընտրական դասընթացներ - պետական չափորոշիչներից բխող և 

ֆակուլտետների կողմից առաջարկվող դասընթացներ, որոնք ընտրում է ուսանողը 

առաջարկվող ցանկից, իսկ դրանց անցկացման հաջորդականությունը կարող է լինել 

ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ:  

   Ծրագրում նշվում է նաև դասընթացների յուրաքանչյուր կրթամասին 

հատկացված կրեդիտային միավորների գումարը:  

42. Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ ուսանողը 

պետք է հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (ներառյալ 

կուրսային աշխատանքները և պրակտիկաները), որոնց համար հաշվարկված 

հանրագումարային միջին որակական գնահատականը  (ՄՈԳ) պետք է կազմի 

առնվազն 58` ներառյալ 3 կրեդիտ արժեքով մասնագիտական ամփոփիչ քննությունը:   
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43. Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ ուսանողը 

պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի 

համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը  (ՄՈԳ) 

պետք է կազմի առնվազն 58` ներառյալ մագիստրոսական ատենախոսության թեմայով 

գիտահետազոտական աշխատանքը (կուրսային, ռեֆերատ, էսսե, հոդված) և 

մագիստրոսական թեզի գնահատումը և պաշտպանությունը:    

 

    
10.10.10.10.    ԲակալավրիԲակալավրիԲակալավրիԲակալավրի    կրթականկրթականկրթականկրթական    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը    ևևևև    ավարտականավարտականավարտականավարտական    պահանջներըպահանջներըպահանջներըպահանջները    

10101010.1..1..1..1.    ՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնական    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը    

Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` 

ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական(ՀՍՏ), ընդհանուր 

մաթեմատիկական  և բնագիտական(ԸՄԲ), ընդհանուր մասնագիտական(ԸՄԴ) և 

հատուկ մասնագիտացման դասընթացներ(ՀՄԴ), ինչպես նաև կրթական այլ 

բաղադրիչներ(ԱԲ): Ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր դասընթաց ունի իր դասիչը: 

Ծրագրում նշվում է նաև դասընթացների յուրաքանչյուր խմբին հատկացված 

կրեդիտային միավորների գումարը, ինչպես նաև դասընթացի յուրաքանչյուր մոդուլին 

հատկացված կրեդիտային միավորը: Նշվում է նաև առարկայի դասավանդման 

կիսամյակը և նախապայմանները: 

Ուսումնական ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը  հետևյալն է.  

 

 

Կրթամաս         Կրեդիտներ Դասընթաց-
մոդուլների քանակը 

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-
տնտեսագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

28 
 

22 
6 

12 
 

9 
3 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և 
բնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

36 
34 
2 

9 
8 
1 

Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ 
պարտադիր 
կամընտրական 

81 
75 
6 

24 
21 
3 
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Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ 
պարտադիր 
կամընտրական 

60 
50 
10 

20 
15 
5 

Ընդհանուր առողջապահական 5 2 
Կրթական այլ մոդուլներ 30 8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 75 

 
    
    
10.1.1....    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    հումանիտարհումանիտարհումանիտարհումանիտար    ևևևև    սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----տնտեսագիտականտնտեսագիտականտնտեսագիտականտնտեսագիտական    կրթամասկրթամասկրթամասկրթամաս    
 

Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-

տնտեսագիտական (ՀՍՏ) կրթամասը կազմված է կրթական մոդուլների երկու 

փաթեթից` պարտադիր և կամընտրական, որոնք նպատակաուղղված են բարձրագույն 

կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը: 

   ՀՍՏՀՍՏՀՍՏՀՍՏ    պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլ-դասընթացները. 

ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ----դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    
ժամժամժամժամ (դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ)1111 

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

Հայոց պատմության հիմնահարցեր 2 30 (22/ 8/0/ 0) 3 ստուգարք 
Փիլիսոփայություն  4 56 (34/22/ 0/0) 8 քննություն 
Հայոց լեզու  2 44(0/ 0/44/ 0) 2 ստուգարք 
Հայ. գրականություն  2 44 (0/ 0/44/ 0) 3 ստուգարք 
Ռուսաց լեզու  3 51 (0/0/51/ 0) 1 ստուգարք 
Մասնագիտական ռուսաց լեզու  2 51 (0/0/51/ 0) 2 ստուգարք 
Օտար լեզու  2 51 (0/0/51/ 0) 1 ստուգարք 
Մասնագիտական օտար լեզու  3 51 (0/0/51/ 0) 2 ստուգարք 
    1) դ-դասախոսություն, ս-սեմինար, գ-գործնական պարապմունք, լ-լաբորատոր աշխատանք 
    2) Անգլերեն կամ ֆրանսերեն կամ գերմաներեն  
 
   ՀՍՏՀՍՏՀՍՏՀՍՏ    կամընտրականկամընտրականկամընտրականկամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

   ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը կազմված է բուհական բաղադրիչից և 

կամընտրական առարկաներից: Բուհական բաղադրիչը (որը կարող է փոփոխվել) 

առաջարկվում է բուհի գիտխորհրդի կողմից, իսկ կամընտրական առարկաները` 

ֆակուլտետի խորհրդի կողմից, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու 

երեքը: ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է հետևյալ 

մոդուլները. 
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ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ----դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    
ժամժամժամժամ (դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ) 

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ        

Հայ առաքելական եկեղեցու 
պատմություն  

2 30 (22 /8 /0/ 0) 5 ստուգարք 

ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական    առարկաներառարկաներառարկաներառարկաներ        

Քաղաքագիտություն 
 Իրավագիտություն 
Քաղաքական պատմություն 
Ցեղասպանությունների 
պատմություն 

 
 

2 

 
 

30 (22 /8 /0/0) 

 
 

4 

 
 

ստուգարք 

Մշակութաբանություն 
Համաշխարհային  մշակույթի 
տեսություն և պատմություն 
Հայ մշակույթ 

 
 

2 

 
 

30 (22 /8 /0/ 0) 

 
 

5 

 
 

ստուգարք 

Կրթության սոցիոլոգիա  
Սոցիոլոգիա 

 
2 

 
30 (22 /8 / 0/0) 

 
8 

 
ստուգարք 

 
 
 
10.1.2. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    մաթեմատիկականմաթեմատիկականմաթեմատիկականմաթեմատիկական    ևևևև    բնագիտականբնագիտականբնագիտականբնագիտական    կրթամասկրթամասկրթամասկրթամաս    
 
       Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և 

բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասը նույնպես կազմված է կրթական մոդուլների երկու 

փաթեթից` պարտադիր և կամընտրական:  

 
   ԸՄԲԸՄԲԸՄԲԸՄԲ    պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ----դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    ԿրԿրԿրԿրեդիտեդիտեդիտեդիտ    ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    ժամժամժամժամ 

(դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ) 

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

Բարձրագույն մաթեմատիկա  6 51/0/34/0 1 քննություն 
Բարձրագույն մաթեմատիկա             7 51/0/51/0 2 քննություն 
Ինֆորմ. և հաշվ. տեխն. հիմ.  4 34/0/0/25 1 քննություն 
Ընդհանուր ֆիզիկա 5 40/0/17/17/ 1 քննություն 
Ընդհանուր ֆիզիկա 5 40/0/17/17/ 2 քննություն 
Քիմիա 2 22/0/0/10/ 2 ստուգարք 
 
   ԸՄԲԸՄԲԸՄԲԸՄԲ    կամընտրականկամընտրականկամընտրականկամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

   ԸՄԲ կրթամասի կամընտրական դասընթացների ցանկը նույնպես կազմված է 

բուհական բաղադրիչից և կամընտրական առարկաներից և ներառում է կրեդիտներով 

հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 
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ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ----դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    
ժամժամժամժամ ( ( ( (դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ      
     
Բնապահ. և արտակարգ 
իրավիճակի հիմնահարցեր 

2 22/ 8/ 0/ 0 7 ստուգարք 

Քաղպաշտ. և արտ. իրավ.հիմն. 3 20/ 0/34/0/ 1 ստուգարք 
ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական    դդդդասընթացասընթացասընթացասընթաց        
 2 22/8/0/0/ 5 ստուգարք 

 

4.1.3. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    կրթամասկրթամասկրթամասկրթամաս    

"Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն" մասնագիտության բակալավրի ուսումնառության 

կրթական ծրագրի ԸՄԴ կրթամասը բաղկացած է կրթական մոդուլների վեց փաթեթից` 

ընդհանուր տեխնիկական առարկաների պարտադիր մասերից և կամընտրական 

առարկաներից:  

 III. 

ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ----դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    
ժամժամժամժամ ( ( ( (դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ      
Տնտեսագիտության հիմունքներ 5 51/0/17/0/ 2 քննություն 
Կառավարման(մենեջմենթի)հիմունքներ 5 51/0/17/0/ 3 քննություն 
Ձեռնարկչատիրության հիմունքներ 4 38/0/15/0/ 4 քննություն 
Հարկային համակարգ 4 34/0/22/0/ 5 քննություն 
Շուկայագիտություն 3 34/0/17/0/ 5 ստուգարք 
Ֆինանսներ և բանկային գործ 3 34/0/17/0/ 6 ստուգարք 

 

 ԸՄԴԸՄԴԸՄԴԸՄԴ    պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

ԸՄԴ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

 

ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ----դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    ԿրեդիԿրեդիԿրեդիԿրեդիտտտտ    ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    
ժամժամժամժամ ( ( ( (դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

Գծագրական երկրաչափություն  3 25/ 0/ 26/ 0 1 ստուգարք 
Գրաֆիկա (ինժ. ծագրություն) 2 0/ 0/ 44/ 0 2 ստուգարք 
Գրաֆիկա (ինժ. գծագրություն) 2 0/ 0/ 44/ 0 3 ստուգարք 
Համակարգչային գրաֆիկա  2 8/ 0/ 0/ 34 3 ստուգարք 
Համակարգչային գրաֆիկա  2 8/ 0/ 0/ 34 4 ստուգարք 
Տեխնոլոգիակ. կրթության հիմ. 2 22/0/8/0 1 ստուգարք 
Հոգեբանություն 5 48/17/0/0 3 քննություն 
Մանկավարժություն 5 50/15/0/0 4 քննություն 
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Թվանշ. էլ. բարձր տեխնոլոգ. 3 34/0/0/17 5 ստուգարք 
Էլեկտրատեխն. և էլեկտրոնիկա 4 34/0/8/17 4 քննություն 
Տեխնոլոգ.և ձեռն. դաս. մեթ. 6 45/0/30/15 6 քննություն 
Ավտոմեքենայի կառուց.և սպաս. 4 34/0/0/26 6 քննություն 

ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ        
Աշխատան. պաշտ.և կեն.անվտ. 2 22/0/8/0 2 ստուգարք 
Տեխ. պրոց. ավտոմատ. հիմուն. 4 34/0/0/22 8 քննություն 
Արդյունաբերության կառավար. 5 44/0/22/0 7 քննություն 

ԸնտրովիԸնտրովիԸնտրովիԸնտրովի    դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց        
Հատուկ կուրս(հոգեբանություն) 2 22/8/0/0 4 ստուգարք 
Հատուկ կուրս(մանկավարժութ.) 2 22/8/0/0 5 ստուգարք 
Հատուկ կուրս(տնտես..առար). 2 22/8/0/0 8 ստուգարք 

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    առողջապահականառողջապահականառողջապահականառողջապահական        
Տարիք. ֆիզ.և դպ.առողջապ. 2 22/0/0/10 1 ստուգարք 
Բժշ.և առաջին բուժ. օգնություն 3 26/0/17/8 3 ստուգարք 
Մարմնակրթություն   1,2,3,4,5,6  

ՏեխնիկաՏեխնիկաՏեխնիկաՏեխնիկա    տեխնիկականտեխնիկականտեխնիկականտեխնիկական    
ստեղծագործությունստեղծագործությունստեղծագործությունստեղծագործություն 

    

 Տեսական մեխանիկա  6 51/ 0/ 34/ 0 3 քննություն 
 Նյութերի դիմադրություն  5 42/ 0/ 30/ 0 4 քննություն 
Կոնստ. նյութ.տեխնոլոգիա 5 42 /0/0/ 34 5 քննություն 
Մեք. և մեխ. տեսություն  5 42/ 0/17/15 5 քննություն 
Նախագծման հիմունքներ 5 42/0/30/0 6 քննություն 
Նյութ. մշակման տեխն. 4 34/0/0/22 7 քննություն 
Հիդրավլիկա 3 34/0/0/15 3 ստուգարք 
 Ջերմոտեխնիկա 3 34/0/0/15 4 ստուգարք 

Կոնս.նյութ. մշակ. պրակ. արհ. 4 0/0/0/102 5,6 ստուգարք 

Չափագիտ. համափոխ. և 
ստանդարտացման հիմունքներ 

2 22/0/0/10 7 ստուգարք 

     

ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ        

Ստեղծ. գործունեություն     2 15/0/0/22 6 ստուգարք 

Ստեղծ. գործունեություն  2 11/0/0/33 7 ստուգարք 

Դիզայն (արտ. էրգոնոմ. և գեղ.) 2 11/0/28/0 7 ստուգարք 

Դիզայն (արտ. էրգոնոմ. և գեղ.) 2 11/0/28/0 8 ստուգարք 

ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    դաընթացդաընթացդաընթացդաընթաց        

 2 22/8/0/0 6 ստուգարք 
 2 22/8/0/0 7 ստուգարք 
 2 22/8/0/0 8 ստուգարք 
Հատուկ մասնագ. սեմինար 4 0/88/0/0 7,8 ստուգարք 
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   ԸՄԴԸՄԴԸՄԴԸՄԴ        կամընտրականկամընտրականկամընտրականկամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

 ԸՄԴ կրթամասի կամընտրական դասընթացների ցանկը բաղկացած է բուհական 

բաղադրիչից և կամընտրական առարկաներից և ներառում է կրեդիտներով 

հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

 

 

10101010.1.4..1.4..1.4..1.4. ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    կրթամասկրթամասկրթամասկրթամաս    

«Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտության բակալավրի ուսումնառության 

կրթական ծրագրի ՀՄԴ կրթամասը պայմանավորված է շրջանավարտի 

«մանկավարժության բակալավր» որակավորումով և բաղկացած է կրթական 

մոդուլների երկու փաթեթից` պարտադիր և կամընտրական առարկաներից: 

  ՀՄԴՀՄԴՀՄԴՀՄԴ    պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

ՀՄԴ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է մանկավարժական բնույթի 

ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ 

մոդուլները. 

 
                ՀՄԴՀՄԴՀՄԴՀՄԴ        կամընտրականկամընտրականկամընտրականկամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

 ՀՄԴ կրթամասի կամընտրական դասընթացների ցանկը բաղկացած է բուհական 

բաղադրիչից և ներառում է կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

 

10101010.1.5..1.5..1.5..1.5.    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    առողջապահականառողջապահականառողջապահականառողջապահական    կրթամասկրթամասկրթամասկրթամաս    

Բակալավրի ուսումնառության կրթական ծրագրի    ընդհանուր առողջապահական (ԸԱ) 

կրթամասը միտված է ուսանողի առողջության պահպանմանը և շրջանավարտի 

մանկավարժական գործնեությանը և ներառում է հետևյալ կրթական մոդուլները. 

 

 
10101010.1.6..1.6..1.6..1.6. ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    այլայլայլայլ    մոդուլներմոդուլներմոդուլներմոդուլներ    

Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային արժեքներով 

հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները. 
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ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ    ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ                    ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    
ձևըձևըձևըձևը    

Կուրսային աշխատանք  6 6,7 գնահատական 

Ուսումնական պրակտիկա 6 4,6 ստուգարք 

Մանկավարժական պրակտիկա  12 7,8 ստուգարք 

Ամփոփիչ ատեստավորման քննություն 3  քննություն 

Բակալավրի  ավարտական աշխատանքի  
նախապատրաստում  և պաշտպանություն 

3 
 գնահատական 

   

 
ԲԲԲԲ. . . . ԳիտելիքներիԳիտելիքներիԳիտելիքներիԳիտելիքների    ստուգմանստուգմանստուգմանստուգման    ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը    

I. I. I. I. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    դրույթներդրույթներդրույթներդրույթներ    

1. Բոլոնիայի գործընթացին ինտեգրումը ենթադրում է տարբերակված 

աստիճաններով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական գիտակրթական) 

բարձրագույն կրթական համակարգ` նրա յուրաքանչյուր փուլում ավելի ճկուն, 

դասախոսի և ուսանողի ակադեմիական ազատություններին նպաստող ուսումնական 

գործընթացների կիրառմամբ: Մասնավորապես, ուսանողը հնարավորություն է 

ստանում ակտիվորեն մասնակցելու իր անհատական ուսումնական պլանի 

կազմմանը, հետևաբար և իր` որպես մասնագետի կայացմանը, իսկ դասախոսը` 

ընտրելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են 

ուսումնական գործընթացի բարձր որակ: 

Ուսումնական գործընթացում բարեփոխումների իրականացման համար 

կարևորվում է ակադեմիական կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման և 

գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգերի ներդրումը, որոնք 

ենթադրում են մի շարք փոփոխություններ ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման գործում` էապես նպաստելով ուսանողների ակադեմիական 

ազատությանը: 

2. Սույն կանոնակարգը հիմնվում է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և  

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ 

կառավարության 27 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության 

համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» որոշման, ՀՀ ԿԳ 

նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք հրամանով հաստատված "Բարձրագույն 
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ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային 

համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգի", "Ուսումնական ծրագրերի 

(պլանների) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին 

կրեդիտների հատկացման մեթոդական ուղեցույցի" և ՀՀ ԿԳՆ հրահանգչական 

նամակների վրա: 

3. Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում գիտխորհրդում 

հաստատման օրից և նույն ժամանակից ուժը կորցրած է ճանաչվում  "Ակադեմիական 

կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման և ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման ու 

հաշվառման կանոնակարգը" (ընդունված գիտխորհրդում 29.10.2007թ.) : 

 

II. II. II. II. ԳիտելիքներիԳիտելիքներիԳիտելիքներիԳիտելիքների    ստուգմանստուգմանստուգմանստուգման    ևևևև    գնահատգնահատգնահատգնահատմանմանմանման    համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը    

4. Համակարգի հիմնադրույթները. 

 ՎՊՀ–ում գործում է բակալավրիատի,  մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի 

ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատ¬-ման 

բազմագործոնային համակարգ, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են` 

ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և 

գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ 

աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը և 

բարելավել դասահաճախումները, 

 բ) անհատական առաջադրանքների, ընթացիկ և հանրագումարային 

ստուգումների (ստուգարքների և քննությունների), ուսումնական գործընթացի այլ 

բաղադրիչների հաշվառման օգնությամբ ապահովել ուսանողի գիտելիքների և 

կարողությունների արդյունարար գնահատման արժանահա¬վատությունն ու 

օբյեկտիվությունը: 

5. Ստուգարքներին և քննություններին ուսանողի պատ¬րաստվածության 

մակարդակին ներկայացվող պահանջները պետք է ապահովեն գիտելիքների 

համակողմանի ստուգումը, ապագա մասնագետի մասնագիտական հմտությունների և 

կարողությունների գնահատումը` համաձայն մասնագիտական համապատասխան 

կրթական չափորոշիչի:  
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6. Հանրագումարային ստուգումները (քննությունները և ստուգարքները) 

նպատակ ունեն գնահատելու տվյալ կիսամյակում ուսանողի ստացած տեսական և 

գործնական գիտելիքները, դրանց կայունությունը, ստեղծագործական մտածողության 

զարգացումը, ինքնուրույն աշխատանքի հմտությունների ձեռքբերումը, ստացած 

գիտելիքների համադրումը և դրանց կիրառումը գործնական խնդիրների լուծման 

ժամանակ: 

7.  Ընթացիկ ստուգումը կիսամյակի ընթացքում դասընթացի 

ուսումնասիրված բաժինների յուրացման մակարդակի ստուգման և գնահատման ձև է, 

որի կիրառումը` 

ա) նպաստում է առարկայից առավել կայուն գիտելիքների տիրապետմանը՝ 

կիսամյակի   ընթացքում ուսանողի անընդհատ  և համաչափ աշխատանքի միջոցով,  

բ) դյուրացնում է հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման 

գործընթացը` հնարավորություն ընձեռելով ուսանողին դասընթացը հանձնելու մաս 

առ մաս,  

գ) բարձրացնում է ուսանողի ուսումնական կարգապահությունը: 

8.  Յուրաքանչյուր կիսամյակում ընթացիկ ստուգումների, ստուգարքների և 

քննությունների անցկացման ժամկետները  որոշվում են   ըստ ուսումնական 

գործընթացի ժամանակացույցի: 

9.  Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների կազմակերպման, 

անցկացման և ամփոփման, ինչպես նաև ուսանողների վարկանիշ¬ների հաշվառման 

աշխատանքները կատարվում են համապատաս¬խան դեկանատների կողմից և 

ամփոփվում ուսումնական վարչությունում: 

10.  Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են հետևյալ 

բաղադրիչներով` 

ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասահաճախումների հաշվառման միջոցով, 

բ) գործնական (սեմինար) և  լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցության, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և 

հմտությունների հաշվառում և գնահատում,                             
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գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

հաշվառում և   գնահատում, 

դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների    կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում 

կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ և հանրագումարային քննություններ կամ 

ստուգարքներ), 

ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական 

(սեմինար) և  լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, 

հմտությունների և կարողությունների գնահատման, ընթացիկ և հանրագումարային 

գնահատումների հիման վրա դասընթացի (կրթական մոդուլի) արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում:  

 

III. III. III. III. ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    մեթոդաբանությունըմեթոդաբանությունըմեթոդաբանությունըմեթոդաբանությունը    

11. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված 

դասընթացների բնույթից, աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման 

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորման գործում` 

դասընթացներն ըստ անփոփիչ  ստուգման կազմակերպման ձևի բաժանվում են 2 

խմբի` 

 ա) քննությամբ ավարտվող  դասընթացներ, 

 բ)  ստուգարքով ավարտվող  դասընթացներ:     

Տվյալ մասնագիտության դասընթացներից ուսանողների գիտելիքների, 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ստուգման ձևերը  

ամրագրվում են մասնագիտության ուսումնամեթոդական փաթեթում: 

12. Քննություններով ավարտվող առարկաների ցանկը որոշում է տվյալ 

ֆակուլտետի գիտամանկավարժական խորհուրդը: 

13. Քննությամբ ավարտվող դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում 

անցկացվող  հանրագումարային քննության (այսուհետ` Հանրագումարային 

քննություն) հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ քննություն(ըստ աշխատանքային 

պլանի): Ընթացիկ քննությունը կամ նրա մի մասը, որպես կանոն, անցկացվում է 
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գրավոր (ուսանողների կամ տվյալ առարկայի դասախոսի հիմնավորված 

առաջարկությամբ և ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող է 

անցկացվել նաև գրավոր-բանավոր ձևով): 

• Սահմանվում են ընթացիկ քննության առաջադրանքի հետևյալ ձևերը՝ 

հարցաշար, թեսթ, ստուգողական աշխատանք, վերջիններիս զուգակցում կամ 

ստեղծագործական աշխատանք:  

• Ընթացիկ գրավոր քննության առաջադրանքի առնվազն 8 միավորով 

գնահատվող հատվածը, որպես կանոն, կազմվում է թեսթային առաջադրանքի 

տեսքով:  

• Հանրագումարային քննության ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր - 

բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է 

ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար 

ամսին հաջորդ ուսումնական տարվա համար: 

14. Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ 

ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով ամփոփվող 

ստուգարքով: 

15. Ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են կարճ հարցումների, 

փոքրածավալ գրավոր/ստուգողական աշխատանքների և նման կարգի այլ 

հանձնարարությունների կատարողականի ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման 

ձևն (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր - բանավոր) դասընթացը կազմակերպող 

ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական 

խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին հաջորդ ուսումնական տարվա 

համար: 

       16. Ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատոր 

աշխատանքների արդյունքների ամփոփման ու ներկայացման ձևը հաստատվում է 

համապատասխան ամբիոնում: Ուսանողները լաբորատոր աշխատանքները 

կատարում են տվյալ դասընթացը վարող դասախոսի անմիջական ղեկավարությամբ և 

հսկողությամբ:  
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17. Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի 

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գքնն.) 

ձևավորվում է ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`  

17.1. Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանից` Գ1  : 

17.1.1. Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության 

դեպքում ուսանողը վաստակում է՝  5 միավոր - դասախոսություններին հաճախելու 

համար, իսկ 15 միավոր - գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքներին 

հաճախելու համար(հավելված 1): 

17.1.2. Լսարանային պարապմունքներին հաճախումները որոշվում են 

համաձայն հետևյալ հաշվարկի. 

  ՀՄ=Դ+Գ, 

  որտեղ՝  

  ՀՄ-հաճախումներին  հատկացվող միավորը 

  Դ-դասախոսությունների մասնակցությանը  միավորը  

  Գ-գործնական (սեմինար, լաբորատոր) պարապմունքների մասնակցությանը  

միավորը 

  17.1.3. Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր հաճախումների 

դեպքում մասնակցու-թյան համար միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է 

զրո):   

           17.1.4. Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների 

համար հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի և համարժեք 

տոկոսի (հավելված 1): 

           17.1.5. Լսարանային պարապմունքներին և պրակտի¬¬կաներին 

ուսանողների հաճախումները դասամատյանում գրանցում է դասախոսը կամ խմբի 

(կուրսի) ավագը այդ աշխատանքները վարող դասախոսի (պրակտիկայի ղեկավարի) 

հսկողությամբ: Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խմբի խորհրդատուն ամփոփում է 

հաճախումների արդյունքները դասամատյանում:   

  17.1.6. Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի բացակայությունների և 

(կամ) ցածր առաջադիմության դեպքում ուսանողը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում 
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ակադեմիական խորհրդատուի կամ դեկանի կողմից ստանում է նախազգուշացում, 

ինչն ուսանողի ստորագրությամբ գրանցվում է հաշվառման մատյանում: 

  17.1.7. Տվյալ ամսվա ընթացքում համապատասխան փաստաթղթով 

վավերացված հարգելի բացակայություններ ունեցող ուսանողների համար դեկանատի 

գրավոր թույլտվությամբ ամբիոնը կազմակերպում է չկատարած լաբորատոր 

աշխատանքների անցկացում և գործնական  (սեմինար) աշխատանքների 

խորհրդատվություն:  Այդ դասաժամերին ուսանողների մասնակցության դրական 

արդյունքների դեպքում բացթողումները համարվում են լրացված:   

  17.1.8. Կիսամյակում դասընթացի լսարանային պարապմունքների 

մասնակցությանը  համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման 

տեղեկագրում: 

  17.2. Ինքնուրույն  կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների)   գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր:  

  17.2.1. Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից են՝ ռեֆերատը, անհատական 

տնային առաջադրանքները, հանձնարարված մասնագիտական գրականության 

մշակումները, արտալսարանային ընթերցանությունը, թեմատիկ զեկուցումների 

նախապատրաստումը և այլն  : 

  17.2.2. Կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր դասընթացից կարող են 

հանձնարարվել առնվազն 2 անհատական առաջադրանքներ:  

  17.2.3. Եթե ինքնուրույն աշխատանքը (անհա¬տական առաջադրանքը)  

նշանակված ժամա¬նա¬կա¬հատվածում կատարված է առնվազն կիսով չափ և 

ուսանողը կարողանում է այն ներկայացնել,  ապա աշխատանքը գնահատ¬վում է 

դրական (8-20 միավոր):  

  17.2.4. Բոլոր առաջադրանքների դրական գնահատականների միջինի 

դեպքում (8-20 միավոր) ուսանողը ստա¬նում է ինքնուրույն աշխատանքի համար 

նախատեսված 10 միավորը: Հակառակ դեպքում ուսանողն ինքնուրույն աշխատանքի 

համար միավոր չի վաստակում (տեղեկագրում գրվում է զրո):   

  17.2.5. Ինքնուրույն աշխատանքի (անհատական առաջադրանքների) 

գնահատականները     նշանակվում են մատյանում  և   տեղեկագրում: 
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  17.3. Գործնական և/կամ սեմինար ու լաբորատոր աշխատանքների 

անցկացմանն ուսանողի մասնակցությունից և պարապմունքների ընթացքում նրա 

ակտիվությունից  (Գ3), որը գնահատվում է 20 միավորով: 

  17.3.1. Նշված պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն 

տարրերից են, որոնց անցկացմանը ուսանողի մասնակցու¬թյունը և ակտիվությունը 

գնահատվում է դասախոսի կողմից և արձանագրվում է դասամատյանում:  

  17.3.2. Կիսամյակում դասընթացի գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր 

աշխատանքներին ուսանողների մասնակցության և ակտիվության գնահատման 

արդյունքների միջինը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:  

  17.3.3. Դրական (8 և ավելի) գնահատականների միջինի դեպքում ամփոփիչ 

գնահատման տեղեկագրում  ուսանողին տրվում է 20 միավոր, իսկ 8-ից ցածր 

արդյունքի դեպքում միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո): 

  17.4. Ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից տեսության յուրացման 

աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ դրական (8 և բարձր) 

գնահատված քննությունների միջին գնահատականի կամ քննության ընթացքում այդ 

միջինի բարձրացված արդյունքից (Գ4): 

  17.4.1. ընթացիկ քննությունների դրական գնահատականների միջինը 

հաշվի է առնվում, եթե ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) 

աշխատանքները գնահատված են դրական:   

  17.4.2. Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություն(ներ)ից 8-ից ցածր միավոր 

ստացած կամ ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը հնարավորություն է 

ստանում այն (վերա)հանձնելու հանրագումարային քննության օրվան նախորդող 

աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

  17.4.3. Բանավոր քննության  թույլատրվում են այն ուսանողները, որոնք 

գրաֆիկով նշանակված ժամկետներում դրական գնահատական¬ներով հանձնել են 

տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննությունները և ակնկալում են դրական գնահատված 

մասերի համապատասխան գնահատականի բարձրացում (հանրագումարային 

քննության նախորդ օրը ընթացիկ քննություն(ներ)ը հանձնած ուսանողը 

հանրագումարային քննության չի թույլատրվում): 
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  17.4.4. Քննությունները գնահատվում են առավելագույնը  20 միավորով: 

Վերջնական գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականը կլորացվում է: 

  17.4.5. Ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների արդյունքները 

գրանցվում են քննությունների տեղեկագրում: 

  17.5 Ուսանողի` գիտելիքների կիրառության գործնական հմտություններից 

(Գ5), որը   գնահատ¬վում է 1-10 միավորներով, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն 

ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են 11-20 

միավորներով,   դրական և ինքնուրույն կատարվող աշխատանքները (անհատական 

առաջադրանքները) գնահատվել են դրական (կախված դասընթացի բնույթից` 

ամբիոնի որոշմամբ, առաջնայինը կարող է լինել  ինքնուրույն կատարվող 

աշխատանքների 11-20 միավորը): 

  17.5.1. 10-ից բարձր  գնահատականի դեպքում գործնական 

կարողությունների համար տրվում է 10-ը գերազանցող միավորներին հավասար 

միավոր:   

  17.6. Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման արդյունքում ուսանողի 

ձեռք բերած կարողությունների գնահատումից (Գ6), որին հատկացվում է 

առավելագույնը 20 միավոր:  

  17.6.1. Ուսանողի ձեռք բերած կարողությունները գնահատ¬վում են 8-20 

միավորներով/քննության միավորին համարժեք/, եթե ուսանողը հանձնել է 

քննությունն ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանք¬¬ները գնահատվել են 

դրական և ինքնուրույն կատարվող աշխատանք¬ները (անհատական 

առաջադրանք¬ները) գնահատվել են դրական:  

  18. Դասընթացի (կրթական մոդուլի) հանրագումարային միավորը 

(գնահատականը)   հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով 

վաստակած միավորների գումար` 

  Գքնն = Գ1+ Գ2 + Գ3 + Գ4+ Գ5 + Գ6  

  19. Ստուգարքով ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի 

ստացած հանրագումարային/կիսամյակային միավորը (գնահատականը) (Գստ.) 

ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում` ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`   
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  19.1. դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանից` Գ1, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը 

վաստակում է 20 միավոր ( տես 14.ա կետը ):  

           19.2. ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր (տես 14.բ 

կետը : 

  19.3. գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցությունից և    ակտիվությունից (Գ3), որին տրվում է 20 միավոր (տես 14.գ 

կետը):  

  19.4.  ուսանողի կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման աստիճանի 

ստուգման, ձեռքբերված գործնական հմտությունների ու կարողությունների 

գնահատման նպատակով  անցկացվող  2-4  ընթացիկ  ստուգումների դրական  

գնահատականների (8 և բարձր) արդյունքների միջին գնահատականից (Գ4): 

  19.4.1. Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  20 

բալանոց համակարգով:Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների 

տեղեկագրում: 

  19.5. Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում ուսանողի 

ձեռքբերած հմտությունների (Գ5) և կարողությունների (Գ6) գնահատումից: Այս 

դեպքում նորից հմտություններն ու կարողությունները արժևորվում են  տեսական և 

գործնական գիտելիքների դրական գնահատման դեպքում (տես 14. ե և զ կետերը): 

  20. Դասընթացի (կրթական մոդուլի) ընդհանուր միավորը (գնահատականը) 

հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած 

միավորների գումար` 

  Գստ. = Գ1 +Գ2+ Գ3+ Գ4+ Գ5 +Գ6 

  21. Ընթացիկ քննություններից կամ ստուգումներից չառաջադիմող 

ուսանողների հետ ամբիոնները պարտավոր են անցկացնել լրացուցիչ  և(կամ) 

անհատական պարապմունքներ` ըստ ժամանակացույցի:  

  22. Կուրսային աշխատանքի կազմակերպումը, գնահատումը կարգավորվում 

է "ՎՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով կուրսային աշխատանքների 

կազմակերպման, կատարման և գնահատման կարգերով": 
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  23. Պրակտիկան գնահատվում է քննության ձևով` 100 միավորանոց 

սանդղակով՝ ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրի կողմից սահմանված 

չափանիշների: Ուսումնական կամ արտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը, 

գնահատումը կարգավորվում է "Պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգ" -ով:  

  24. Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է համաձայն  «Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման մասինե կարգի 

(հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թ. հոկտեմբերի 31-ի N    

1197-Ն հրամանով): 

    

IV. IV. IV. IV. ԿիրարկմանԿիրարկմանԿիրարկմանԿիրարկման    ընթացակարգըընթացակարգըընթացակարգըընթացակարգը    

  24. Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների ենթակա ուսումնական 

նյութի բովանդակությունը, ստուգումների ձևերը, հարցաշարերը, թեսթային կամ այլ 

առաջադրանքները և ստուգումների անցկացման ժամանակացույցը, ինչպես նաև 

գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն ուսանողներին տրամադրվում են 

նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա  ընթացքում): Գրավոր ստուգման 

տարբերակում յուրաքանչյուր հարցի համար պետք է նշվի գնահատման 

առավելագույն միավորը, իսկ առաջադրանքի ծավալը համապատասխանի 

հատկացվող ժամանակահատվածին (ընթացիկ քննության համար` առնվազն 120 

րոպե): Ընթացիկ քննության հարցատոմսը պետք է պարունակի առնվազն 8-

միավորանոց թեստային առաջադրանք: 

  25. Ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների, ստուգարքների ու 

քննությունների ժամանակացույցերը կազմվում են ֆակուլտետներում, ներկայացվում 

ուսումնական վարչություն  և հաստատվում ուսումնական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտորի կողմից:  

  26. Արգելվում է առանց ռեկտորատի թույլտվության և ուսանողների 

համաձայնության քննության վաղաժամկետ ընդունումը կամ հետաձգումը: 

  27. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ըստ հաստատված 

ժամանակացույցի: 

  28. Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում են այդ օրվա 

դասերից:                   
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  29. Ստուգարքով ավարտվող առարկայի ընթացիկ ստուգումներն 

անցկացվում են ստուգումների թվով համամասնորեն բաժանված 

ժամանականահատվածներում: Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է տվյալ առարկան 

դասավանդող դասախոսի կողմից` դասացուցակով առարկային հատկացված 

ժամերին (ուսանողը դասերից չի ազատվում): 

  30. Ընթացիկ քննության կամ ստուգման քննարկումն անցկացվում է դասերից 

հետո` անհատական աշխատանքների համար նախատեսված ժամերի շրջանակում` 

առարկան դասավանդող դասախոսի կամ ամբիոնի որոշմամբ` նույն առարկան 

դասավանդող այլ դասախոսի կողմից` ստուգմանը հաջորդող աշխատանքային երկու 

օրվա ընթացքում: 

  31. Գրավոր ստուգման արդյունքները վերջնական ամփոփումից հետո 

գրանցվում են համապատասխան տեղեկագրում (արդյունքները փակցվում են ի տես 

բոլորի): 

  32. Հետագա մեկ օրվա ընթացքում ուսանողն իրավունք ունի որոշակի 

հարց(եր)ի գնահատումը բողոքարկելու նպատակով գրավոր դիմելու դեկանին, որը 

համապատասխան ամբիոնի վարիչի հետ կազմակերպում է բողոքի քննարկումը երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

  33. Քննարկման արդյունքի մասին կազմվում է արձանագրություն, որը 

կցվում է տեղեկագրին: 

  34. Ընթացիկ կամ հանրագումարային ստուգմանը (ստուգարքին, 

քննությանը) դասախոսի բացակայության դեպքում ստուգումն իրականացվում է 

դեկանի գրավոր կարգադրությամբ՛ ըստ ամբիոնի վարիչի առաջարկի (այլ դասախոսի 

կամ հանձնաժողով):  

  35. Ընթացիկ ստուգումից բացակայության դեպքում լրացուցիչ ստուգում չի 

կազմակերպվում և տեղեկագրում գրանցվում է "չներկայացած": Ուսանողը այն 

վերահանձնում է ստուգարքների համար նախատեսված շաբաթվա ընթացքում: 

 

V. V. V. V. ՍտուգարքներիՍտուգարքներիՍտուգարքներիՍտուգարքների    ամփոփումըամփոփումըամփոփումըամփոփումը    

  36. Ստուգարքներն ամփոփվում են յուրաքանչյուր «կիսամյակի ուսումնական 

պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում: 
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  37. Ուսումնական պարապմունքների նախավերջին շաբաթվա ընթացքում 

իրականացվում է բաց թողնված դասերի լրացում: Նախավերջին շաբաթում, ըստ 

հաստատված ժամանակցույցի, լրացվում են բաց թողած լաբորատոր, գործնական 

սեմինար պարապմունքները  : 

  38. Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և ունի 58 կամ 

ավելի միավոր, ապա  տվյալ  առարկայի ստուգարքը համարվում է հանձնված:  

  39. 0-57 միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է "Չստուգված": 

 

VI. VI. VI. VI. ՔննություններիՔննություններիՔննություններիՔննությունների    անցկացումըանցկացումըանցկացումըանցկացումը    

  40. Քննություններն անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջաններում` 19-

20-րդ շաբաթներում՝ ըստ հաստատված ժամանակցույցի: 

  41. Քննությունների անցկացման ժամանակացույցը` ուսանողական խմբերի 

առաջադրմամբ, կազմվում է դեկանատներում, ներկայացվում ուսումնական 

վարչություն և հաստատվում ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 

կողմից քննաշրջանը սկսվելուց մեկ ամիս առաջ: 

  42. Քննություններն անցկացվում են հարցատոմսերով, թեստերով, որոնք 

հաստատվում են ամբիոնի նիստում քննաշրջանից մեկ ամիս առաջ:  

  43. Քննությունները կարող են կազմակերպվել համակարգչային տեխնիկայի 

միջոցով:  

  44. Քննության ընթացքում տվյալ դասընթացից խնդիրներ կամ այլ 

գործնական առաջադրանքներ տալու դեպքում դասախոսը պարտավոր է 

ուսանողներին ապահովել խնդրագրքերով, առաջադրանքների կատարման համար 

անհրաժեշտ մեթոդական և  տեղեկատու ձեռնարկներով: 

  45. Կրթական յուրաքանչյուր մոդուլ գնահատվում է առանձին, և 

հարցատոմսերն ընդգրկում են միայն տվյալ կիսամյակում դասավանդված թեմաները: 

  46. Բանավոր քննության ընթացքում ստացած գնահատականին ուսանողի 

անհամաձայնության դեպքում ուսանողը քննասենյակում հայտարարում է, որ 

համաձայն չէ իր գնահատականին և անմիջապես այդ մասին գրավոր դիմում է 

դեկանին, որն էլ համապատասխան ամբիոնի վարիչի (անհրաժեշտության դեպքում 

նաև քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի ներկայացուցչի) հետ 
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կազմակերպում է քննության քննարկումը, որի մասին կազմվում է համապատասխան 

արձանագրություն՝ գնահատականը փոփոխելու կամ նույնը թողնելու վերաբերյալ:  

  47. Տվյալ առարկայից դրական գնահատական ( 58 և ավելի միավորներ) 

ունեցող ուսանողը կարող է չմասնակցել այդ առարկայի քննությանը` պահպանելով իր  

գնահատականը կամ մասնակցելով քննությանը` բարձրացնել դրական 

գնահատականը, որը ենթակա չէ իջեցման: 

  48. Քննության (ստուգարքի) վերջում քննվող երեք ուսանողները 

քննասենյակից դուրս են գալիս վերջին ուսանողի պատասխանից հետո:  

  49. Ուսումնական վարչության և դեկանի կողմից հաստատված տեղեկագիրը 

դեկանը տրամադրում է  դասախոսին   ստուգման օրը: Տեղեկագրի մեջ դեկանի 

կողմից կարող են կատարվել հետևյալ գրառումները. 

  50. "Քննության չի թույլատրված" (թանաքով), այն ուսանողների անվան 

դիմաց, որոնք քննաշրջանին կամ տվյալ առարկայի քննությանը (ստուգարքին) 

մասնակցելու թույլտվություն չունեն, 

  51. բազմագործոնային համակարգով դրական գնահատված քննության (կամ 

ստուգարքի) գնահատականի նիշը և "Փոխանցվում է" գրառումը (թանաքով), եթե 

ուսանողը տվյալ կրթական մոդուլից ունի դրական գնահատական (այլ բուհից 

տեղափոխություն, ուսանողական իրավունքի վերականգնում և այլն) և չի ցանկանում 

մասնակցել այդ քննությանը (ստուգարքին), ինչի մասին նա նախօրոք գրավոր 

տեղեկացնում է դեկանին: 

  52. Քննության ներկայանալիս ուսանողը պարտավոր է դասախոսին 

ներկայացնել ստուգման գրքույկը: Դասախոսը քննական տեղեկագրում գրանցում է 

ուսանողի ստուգման գրքույկի համարը, հարցատոմսի համարը, ուսանողի 

պատասխանից հետո` բարձրաձայն հայտնում գնահատականը, որից հետո գրանցում 

է տեղեկագրում, դրական գնահատականը նաև ստուգման գրքույկում: Կարգի 

խախտման դեպքում դասախոսը ենթակա է նկատողության: 

  53. Ամփոփված քննական տեղեկագիրը դեկանատ է ներկայացվում 

քննության ավարտից անմիջապես հետո:  

  54. Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ  օրվա ընթացքում մեկ 

ենթախմբի համար: 
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VII.  VII.  VII.  VII.  ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    սանդղակըսանդղակըսանդղակըսանդղակը    ևևևև    նշագրումընշագրումընշագրումընշագրումը    

  55. ՎՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար 

կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է 

հավելված 2-ում:  

  56. Այն դասընթացներին, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր  

արդյունարար  միավոր  կամ գնահատվել է «չստուգված», կրեդիտներ չեն 

հատկացվում և ստուգարքային գրքույկում նշում չի կատարվում: 

  57. Գնահատումը կատարվում է ըստ տվյալ դասընթացի գնահատման 

սահմանված չափանիշների. 

  18-20 միավորները համարվում են դրական գնահատական  

  7 միավորները համարվում են բացասական (չի նշվում ուսանողի ստուգման 

գրքույկում): 

  58. Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման ընթացքում 

ուսանողի  անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ այլ արգելված 

աղբյուրից օգտվելու դեպքում) (տե՛ս "Ակադեմիական ազնվության կարգը") այդ 

ուսանողի քննությունը (գրավոր աշխատանքը) դադարեցվում է և տեղեկագրում 

գրանցվում է 0 (զրո): 

 

VIII. VIII. VIII. VIII. ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի    ակադեմիականակադեմիականակադեմիականակադեմիական    տեղեկագիրըտեղեկագիրըտեղեկագիրըտեղեկագիրը    

     59.  Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու 

առաջադիմության  ցուցանիշներն  ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ 

շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար դեկանատը յուրաքանչյուր ուսանողի 

համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական տեղեկագիր, 

որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած 

դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած 

հանրագումարային գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների: 

Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը 

և կրթական ձեռքբերումների որակը (հավելված 3): 

  60. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա 

ակադեմիական  տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ 
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ընթացքում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ ուսումնական ծրագրի 

հետագա  հնարավոր փոփոխություններից: 

  61. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները  

ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից 

հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակահատվածն 

ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում 

են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

  ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը 

  գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) քանակը 

  վարկանիշային միավորները (ՎՄ)  

  միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):  

  62. Ծրագրային (գումարային) կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական 

պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների 

գումարն է: 

  63. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների գումարն է, 

որոնք գնահատված են. 

ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ) 

  64. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց 

համապատասխանող  ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն է.  

                                                       ՎՄ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ), 

   որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS 

թվային գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 72 

միավոր, ապա տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար է  5 կրեդիտ x 

72 = 360` 500  հնարավորից: 
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          Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով չափված 

գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները 

գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 0,01  

ճշտությամբ).   

                                                      ՄՈԳ = ՎՄ/(  ∑▒ԳԿ) 

          65. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային  

(հաշվարկված տվյալ կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման 

տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը: 

  66. Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում բուհը պարտավոր է,  

համաձայն բուհում  գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը 

ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար:  

  67. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե հավաքել է տվյալ կիսամյակի 

համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր դասընթացների անհրաժեշտ 

կրեդիտները (30 կրեդիտ՝ մեկ կիսամյակի համար): 

  68.  30 կրեդիտ չհավաքած  ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղելու 

թերացումներն ու բացթողումները և ձեռք բերելու սահմանված կրեդիտները գործող 

կարգի համաձայն: 

    

X. X. X. X. ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    վերահանձնումըվերահանձնումըվերահանձնումըվերահանձնումը    ևևևև    կրկնումըկրկնումըկրկնումըկրկնումը    

  69. Դրական գնահատված դասընթացի քննության(ստուգման) կրկնում 

(վերահանձնում)  չի թույլատրվում: 

  70. Ստուգմանը, ստուգարքին կամ քննությանը չներկայանալը համարվում է 

հարգելի՝ քննության օրը և դրան հաջորդող երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում 

Համալսարանի ընդհանուր բաժնում գրանցված բժշկական տեղեկանքի կամ 

բացակայությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթի առկայության դեպքում: 

  71. Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունն 

անհարգելի պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը 
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չհավաքած (գտնվում է 0-57 միջակայքում) ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք 

լրացնելու և հանձնելու համաձայն գործող կարգի, ընդ որում՝ այս շրջանում ստացած 

դրական գնահատականներով ուսանողը չի կարող մասնակցել նպաստների և 

ուսանողական կրթաթոշակի հատկացման համար անցկացվող մրցույթին:  

  72. Յուրաքանչյուր առարկայի քննության կամ ստուգարքի ակադեմիական 

պարտքը  թույլատրվում է վերահանձնել միայն երկու անգամ: Պարտքերի մարման 

համար սահմանվում է երկու շրջան՝ ըստ ժամանակացույցի: 

  73. Պրակտիկային մասնակցած, բայց չորակավորված ուսանողների համար 

դեկանը պրակտիկայի պարտքերի մարման համար հաստատում է  ժամանակացույց: 

  74. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են 

ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում 

ցածր առաջադիմությամբ կամ այլ պատճառներով պայմանավորված ուսման 

ընդհատման հանգամանքից: 

    

XI. XI. XI. XI. ՔննաշրջանիՔննաշրջանիՔննաշրջանիՔննաշրջանի    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    ամփոփումըամփոփումըամփոփումըամփոփումը    

  75. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը կատարվում է դեկանատներում և 

ուսումնական վարչությունում:  

  76. Այն ուսանողները, որոնք հաջողությամբ կատարել են ուսումնական տարվա 

պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, դեկանի ներկայացմամբ և ռեկտորի 

հրամանով փոխադրվում են հաջորդ կուրս: 

  77. Կիսամյակում գերազանցիկ է համարվում այն ուսանողը, որը տվյալ 

կիսամյակում ստուգարքային և քննական առարկաներից, կուրսային 

աշխատանքներից (նախագծերից), պրակտիկաներից հավաքել է 86-100 միավորներ 

("գերազանց" գնահատականներ ):  

  78. Քննաշրջանի արդյունքները ուսումնասիրվում և քննարկվում են 

ամբիոնների, ֆակուլտետի  ուսումնամեթոդական խորհրդի, ռեկտորատի և 

Համալսարանի գիտխորհրդի նիստերում:  

 

XIII. XIII. XIII. XIII. ԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտների    փոխանցումըփոխանցումըփոխանցումըփոխանցումը    
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  79. Ակադեմիական կրեդիտների կուտակումը և փոխանցումը կատարվում է 

համաձայն "Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգի": 

 

 

 

XIV. XIV. XIV. XIV. ՔննություններիՔննություններիՔննություններիՔննությունների        ևևևև    ստուգարքներիստուգարքներիստուգարքներիստուգարքների    անցկացմանանցկացմանանցկացմանանցկացման    հսկողությունըհսկողությունըհսկողությունըհսկողությունը    

  80. Քննությունների և ստուգարքների անցկացման նկատմամբ հսկողությունն   

իրականացվում է ամբիոնի վարիչի, դեկանատի, ուսումնական վարչության և 

քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի կողմից: 

  81. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը ստեղծվում է ռեկտորի 

հրամանով  և հաշվետու է ռեկտորին ու ուսումնական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտորին:  

  82. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը իրավասու է դեկանի 

գիտությամբ ստուգելու ֆակուլտետում անցկացվող բոլոր տեսակի քննություններն ու 

ստուգարքները, նրանց համապատասխանությունը սույն կանոնակարգին և լսելու 

ուսանող(ներ)ի պատասխան(ներ)ը: 

  83. Քննության կամ ստուգարքի ընթացքի, դասախոսի կամ ուսանողի 

պարտականությունների կամ իրավունքների որևէ խախտում նկատելու դեպքում 

հանձնաժողովի անդամներն իրավասու են միջամտելու և (դեկանի օգնությամբ)  

կանխելու նկատված խախտումը:  

  84. Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովի անդամներն 

իրավասու են, անմիջապես գրավոր տեղյակ պահելով  բուհի ռեկտորին կան 

ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին, դեկանից պահանջելու քննության 

կամ ստուգարքի դադարեցում: Քննության (ստուգարքի) շարունակման կամ 

դադարեցման և նոր քննության (ստուգարքի) անցկացման մասին որոշումը կայացվում 

է Համալսարանի ղեկավարության և դեկանի կողմից: 

Հավելված 1 

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    լսարանայինլսարանայինլսարանայինլսարանային    պարապմունքներինպարապմունքներինպարապմունքներինպարապմունքներին    ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության h h h hամարամարամարամար    

հատկացվողհատկացվողհատկացվողհատկացվող    միավորներըմիավորներըմիավորներըմիավորները    ևևևև    համարժեքհամարժեքհամարժեքհամարժեք    տոկոսներըտոկոսներըտոկոսներըտոկոսները    
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 Հատկացվող միավորը Մասնակցության աստիճանը 

մասնակցության աստիճանը % Դասախոսություն
     

Գործնական (սեմինար, 
լաբորատոր) աշխատանք    

96-100 5 15 

91-95 5 15 

86-90 4 14 

81-85 4 14 

76-80 3 13 

71-75 3 13 

66-70 2 12 

61-65 2 12 

56-60 1 11 

51-55 1 11 

0-50 0 0 

 

Հավելված 2 

Ուսումնառության արդյունքների գգնահատման   100 -միավորանոց սանդղակ 

Գնահատականը ըստ  5- 
բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ  
100- բալանոց 
համակարգի 

Գնահատականը ըստ  
ECTS համակարգի  

գերազանց (5) 96-100 A+ 

գերազանց  (5) 91-95 A 

գերազանց  (5) 86-90 A- 

լավ  (4) 81-85 B+ 

լավ  (4) 76-80 B 

 լավ  (4) 71-75 B- 

բավարար  (3) 67-70 C+ 

բավարար  (3) 62-66 C 

բավարար  (3) 58-61 C- 

անբավարար   0-57 D 
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ստուգված 58-100 S 

չստուգված 0-57 U 

    

ԳԳԳԳ. . . . ՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնական    խորհրդատուներիխորհրդատուներիխորհրդատուներիխորհրդատուների    ծառայությունըծառայությունըծառայությունըծառայությունը    

  1. Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում 

օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետը կազմակերպում  է ուսումնական 

խորհրդատուների ծառայություն, որում ընդգրկում են մասնագիտության 

ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ: 

  2.  Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական 

ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և հսկում 

իրեն կցված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց ուսումնառության ողջ 

ընթացքում:  

  3.  Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, 

ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար 

պարբերաբար կազմակերպում խմբային և  անհատական խորհրդատվություններ: 

ԴԴԴԴ. . . . ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի    իրավունքներնիրավունքներնիրավունքներնիրավունքներն    ուուուու    պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները    

  1.  Ուսանողը պարտավոր է`    

       • ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և խստորեն 

հետևել դրա պահանջներին, 

     • կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար 

սահմանված   պահանջները, 

    • կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր 

դասընթացներին, 

  2. Ուսանողն իրավունք ունի` 

      • ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար 

ՎՊՀ կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի 

պահանջներին համապատասխան, 

      • միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության 

ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) 

ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 
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    • փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ` օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ 

Կառավարության սահմանած կարգի, 

     • հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` 

ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար, 

    •  բակալավրի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող 

պաշտոնական փաստաթղթերի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու 

համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված (հայերեն և անգլերեն)` համաձայն ՀՀ 

Կառավարության համապատասխան որոշման: 
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ՄասՄասՄասՄաս II.  II.  II.  II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ    ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ    

    

  1.  1.  1.  1.ՏեղեկագրքիՏեղեկագրքիՏեղեկագրքիՏեղեկագրքի    նպատակընպատակընպատակընպատակը    

    Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է  ֆիզիկամաթեմատիկական 

ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, 

ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է 

ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների 

ուսումնական ծրագրերի, այպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և 

ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է. 

- կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, 

ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի 

բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը, ավարտական պահանջները և 

ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն, 

- առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` 

դասընթացի  անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, 

դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային 

ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` 

արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական 

և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, 

ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները: 
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050600 050600 050600 050600 ««««ՏեխնոլոգիաՏեխնոլոգիաՏեխնոլոգիաՏեխնոլոգիա    ևևևև    ձեռնարկչությունձեռնարկչությունձեռնարկչությունձեռնարկչություն»»»»    մասնագիտությանմասնագիտությանմասնագիտությանմասնագիտության    տեղեկագիրքտեղեկագիրքտեղեկագիրքտեղեկագիրք    

I-ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    հումանիտարհումանիտարհումանիտարհումանիտար    ևևևև    սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----տնտեսագիտականտնտեսագիտականտնտեսագիտականտնտեսագիտական        առարկաներառարկաներառարկաներառարկաներ    

ՊՊՊՊ 51 51 51 51----    ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    պատմպատմպատմպատմ....    հիմնահարցերհիմնահարցերհիմնահարցերհիմնահարցեր    ( 2 ( 2 ( 2 ( 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ ) ) ) )    

Շաբաթական 2 ժամ (22 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար) 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ապագա մանկավարժներին ծանոթացնել հայոց 

պատմության կարևորագույն իրադարձություններին, ցույց տալ «Պատմություն» 

առարկայի կարևորությունը, դերն ու նշանակությունը: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կծանոթանա հայոց  հին և միջնադարյան պատմությանը 

2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության 

հին և միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին 

3. կյուրացնի հայոց պետականությունների պատմությունը 

4. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային ազատագրական շարժման կարևորագույն 

իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների 

պատմությունը և հետևություններ անել: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1  Հայկական լեռնաշխարհը որպես մարդկության վաղնջագույն բնօրրան, 

«հայ» և «արմեն» անունները, նրանց արմատները: Թեմա 2 Վանի թագավորությունը, 

Երվանդունիների, Արտաշեսյանների, Արշակունիների, Բագրատունիների, 

Ռուբինյանների հարստությունների պատմությունը, դրանց հետ առնչվող 

իրադարձությունները: Թեմա 3  Հայոց եկեղեցու դերը, գործունեությունը 

պետականության անկման պայմաններում, նրա միավորիչ գործունեությունը, հայ 

եկեղեցական գործիչներ: Թեմա 4 Հայկական մշակույթի պատմությունը վաղնջական 

ժամանակներիվց մինչև մեր օրերը, հայ գրերի ստեղծումը, պետական դպրության 

կենտրոնները: Թեմա 5 Հայ ազգային ազատագրական շարժումների պատմությունը 5-

րդ դարից մինչև մեր օրերը: Հայ ազգային կուսակցությունների առաջացման 

պատմությունը, անցումը գաղափարական պայքարից զինված ապստամբության, 
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ազատագրական պայքարի գործիչների հերոսական արարքները:  Թեմա 6 ԼՂՀ-ի 

պատմությունը անկախության հռչակումից մինչև  միջազգային և ներքին դրություն: 

Թեմա 7 Հայաստանի 3 հանրապետությունները, ներքին և արտաքին դրությունը, 

դիվանագիտական կապերը: 

 

ՓՓՓՓ 51  51  51  51 ----    ՓիլիսոփայությունՓիլիսոփայությունՓիլիսոփայությունՓիլիսոփայություն (4  (4  (4  (4 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել  փիլիսոփայության 

առարկային և նրա խնդիրներին, խորացնել և ընդլայնել նրանց ընդհանուր տեսական 

գիտելիքների պաշարը: Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու էության, բնության և 

հասարակության օրենքների և    օրինաչափությունների մասին, օգնել տեսական 

գիտելիքները օգտագործել գործնականում:  Հիմք ստեղծել հասարակական մյուս 

գիտությունների հետագա ուսումնասիրության համար:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կարողանա ըմբռնել բնության և հասարակական օրենքների բնույթը, 

2. կտիրապետի փիլիսոփայության հետազոտության մեթոդներին, 

3. կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, 

4. կարողանա տարբերակել փիլիսոփայական տարբեր ուղղությունների 

առանձնահատկությունները, 

5. որպես մեթոդաբանություն փիլիսոփայությունը կարողանա կիրառել այլ 

գիությունների ուսումնառության ընթացքում: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----1 1 1 1 Փիլիսոփայությունը որպես գիտություն: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----2 2 2 2 Փիլիսոփայության 

զարգացման պատմական էտապները: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----3 3 3 3         Մատերիա և կեցություն: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----4 4 4 4     

Հոգևորի պրոբլեմը փիլիսոփայության մեջ: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----5 5 5 5         Զարգացման հիմնախնդիրը: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----6 6 6 6     Իմացության տեսություն: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----7 7 7 7         Գիտական իմացության 
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յուրահատկությունը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----8 8 8 8             Սոցիալական փիլիսոփայություն: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----9 9 9 9             

Հասարակության սոցիալ-տնտեսական համակարգը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----10 10 10 10         Հասարակության 

քաղաքական համակարգը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----11 11 11 11                 Մարդու հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----12 12 12 12 Հասարակական գիտակցություն: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----13131313 Արժեքաբանության 

փիլիսոփայություն: 

 

ՀԼՀԼՀԼՀԼ 51. 51. 51. 51.    ----            ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    լեզուլեզուլեզուլեզու    ---- ( ( ( (2222կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ գործնական) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և 

բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, 

ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերը,  

ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական հասկացությունները: 

 ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.    

1. կիմանա հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, 

ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական 

յուրահատկությունները, 

2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, կկարողանա գրական 

հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում կկիրառի լեզվաոճական 

հնարները, 

3. կկարողանա  ճիշտ  գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի 

ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները, կկարողանա վարել 

երկխոսություն և բանավեճ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա-1 Հայոց  լեզվի  կազմավորումը  և  զարգացման փուլերը: Հայ գրերի գյուտը և 

նրա քաղաքական, պատմական, մշակութային նշանակությունը: Թեմա-2 

Հնդեվրոպական լեզվաընտանիք: Հայերենը որպես նրա առանձին ճյուղ: Հայերենի 

կետադրությունը: Կետադրական նշաններ: Թեմա-3 Ժամանակակից գրական հայերնի 
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կազմավորումը: Զարգացման փուլերը: Արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուներ: 

Դրանց համադրական բնութագիրը: Թեմա-4 Գրական, ազգային, պետական, 

խոսակցական, մեռած  լեզուներ, ժարգոններ, բարբառներ: Բնիկ հայերեն բառեր:  

Փոխառություններ: Թեմա-5 Հայերենի բառակազմության միջոցները    (ածանցում,  

բառաբարդում, հապավում): Հնաբանություններ, օտարաբանություններ, 

նորաբանություններ: Թեմա-6 Իմաստաբանություն: Բառերի տեսակներն ըստ 

ձևաիմաստային դաշտերի (հոմանիշ, հականիշ, համանուն): Հայերենի դարձվածքները: 

Թեմա-7 Ձևաբանություն: Հայերենի խոսքի մասերը: Դասակարգման հիմունքները: 

Թեքվող խոսքի մասեր: Թեմա-8 Չթեքվող խոսքի մասեր: Թեմա-9 Շարահյուսություն: 

Նախադասության տեսակներն ըստ կազմության: Թեմա-10 Նախադասության գլխավոր 

և երկրորդական անդամներ: Թեմա-11 Լեզու և ոճ:  Ոճի տեսակները: Թեմա-12 Լեզվի 

պատկերավորման միջոցները: Նրանց դերը խոսքի գեղեցկության, հուզականության 

գործում: Թեմա-13 Ստուգաբանություն: Անուն, ազգանուն, կեղծանուն: Թեմա-14  

Ձեռագրեր, գրիչներ: Մատենադարան: Հայկական տպագրություն: Միջնադարյան 

Հայաստանի համալսարանները: Թեմա-15 Հայկական տոմար: Հայկական 

դիցաբանություն: Հայ ժողովրդական տոներ: Թեմա-16 Հայերենագիտություն: 

Հայերենագիտության երախտավորներ: Սփյուռք, սփյուռքահայ կրթօջախներ: 

    

ՀԼՀԼՀԼՀԼ    51.51.51.51.    ----    ՀայՀայՀայՀայ            գրականությունգրականությունգրականությունգրականություն---- ( 2  ( 2  ( 2  ( 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ գործնական) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել հայ գրականության պատմությունը, 

ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին, սովորեցնել գեղարվեստական 

երկի վերլուծության հմտությունները: 

 ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ գրականության զարգացման առանձնահատկությունները 

2. կտիրապետի գեղարվեստական երկ վերլուծելու հմտություններին, 
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3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի 

ստեղծագործություններին: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա-1  Գրերի ստեղծումը, Մեսրոպ Մաշտոց:  Թեմա-2  5-րդ դարի հայ 

պատմիչները: Թեմա-3  Հայ գրականությունը 10-18-րդ դարերում:  Թեմա-4  Հայ 

գրականությունը  19-րդ դարի առաջին կեսին:  Թեմա-5  Հայ գրականությունը 19-րդ 

դարի 50-60-ական թվականներին: Թեմա-6  Հայ գրականությունը 19-րդ դարի 70-80-

ական թվականներին: Թեմա-7  Հայ գրականությունը 19-րդ դարի 90-ական 

թվականներին: Թեմա-8  Հայ գրականությունը 20-րդ դարի սկզբին: 

 

ՌԼՌԼՌԼՌԼ    51.151.151.151.1    ----        ՌուսացՌուսացՌուսացՌուսաց    լեզուլեզուլեզուլեզու----1 (31 (31 (31 (3    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ գործնական) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ռուսաց լեզվի համակողմանի ուսուցումը և  լեզվական 

համակարգի տիրապետումը ուսանողների կողմից: 

 ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,  

2. կկարողանա ճիշտ կազմել բանավոր խոսքը,  

3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների և հաղորդակցվել լեզվական 

տարբեր ոլորտներում, 

4. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և 

ճանաչողական բնույթի տեքստեր 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա-1 Հնչյունաբանություն. հնչյունների դասակարգումը և արտաբերումը: 

Հնչերանգի առանձնահատկությունները:  Թեմա-2  Բառագիտություն: 

Բառակազմություն և բառափոխություն: Բառի ձևաբանական կազմը: Թեմա-3 

Ձևաբանության հիմնախնդիրները: Խոսքի մասերի դասակարգումը: Թեմա-4 
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Շարահյուսություն: Շարահյուսական միավորները և հիմնական կարգերը: 

Նախադասության հասկացությունը: Պարզ նախադասության հիմնական մոդելները: 

    

ՌԼՌԼՌԼՌԼ    51.251.251.251.2    ----        ՌուսացՌուսացՌուսացՌուսաց    լեզուլեզուլեզուլեզու----2 (2 2 (2 2 (2 2 (2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ  (32 ժամ գործնական) 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ռուսաց լեզվի համակողմանի ուսուցումը և  լեզվական 

համակարգի տիրապետումը ուսանողների կողմից: 

 ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները, 

2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինաբանության համակարգին,  

3. կծանոթանա  մասնագիտական տեքստերի հատուկ շարահյուսական 

կառուցվածքներին, 

4.   կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, ներկայացնել նրա սեղմ և 

ընդարձակ բովանդակությունը, 

5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն և 

հակառակը: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա-1 Բառագիտություն: Դարձվածաբանություն: Թեմա-2 Ուղղագրություն: 

Ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա-3 Ձևաբանություն: Խոսքի մասերի 

հիմնական կարգերը: Թեմա-4 Շարահյուսություն: Բարդ նախադասության 

տեսակները: Բարդ նախադասության հիմնական մոդելները: Միակազմ 

նախադասություններ: Թեմա-5 Տերմինաբանություն: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ 

նախադասության կառույցներ: 

 

    ՕԼՕԼՕԼՕԼ    51.151.151.151.1    ----    ԱնգլերենԱնգլերենԱնգլերենԱնգլերեն    լեզուլեզուլեզուլեզու----1 ( 21 ( 21 ( 21 ( 2    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ ( 32 ժամ գործնական) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    
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Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերենի (professional 

English) բանավոր և գրավոր խոսքի հմտություններն առարկայական բովանդակության 

տիրույթում: Ուսուցումը բաժանվում է երկու փուլի` առաջին կիսամյակում ընդհանուր 

անգլերենի ուսուցում, երկրորդում` մասնագիտական լեզվի ուսուցում: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմունքներին և կծանոթանա հիմնական 

բառային ֆոնդին, 

2. ձեռք կբերի ընդհանուր անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմնական 

հմտություններ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունական 

համակարգի րնդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասանական 

առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: Թեմա 2. Բառապաշար, 

բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ (ածանցում, բառաբարդում, 

փոխակարգում): Թեմա 3. Քերականություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը, 

նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և շրջուն): Թեմա 4. Առաջարկվող 

թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան հարաբերություններ և ավանդույթներ, իմ 

հետաքրքրությունները, ճանապարհորդություն, երազանքներ, իմ ապագա 

մասնագիտությունը, շրջակա միջավայր և նրա պահպանումը և այլն: 

 

ՕԼՕԼՕԼՕԼ    51.251.251.251.2        ----    ԱնգլերենԱնգլերենԱնգլերենԱնգլերեն    լեզուլեզուլեզուլեզու----2 (22 (22 (22 (2    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ  (32 ժամ գործնական) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերենի (professional 

English) բանավոր և գրավոր խոսքի հմտություններն առարկայական բովանդակության 

տիրույթում: Ուսուցումը բաժանվում է երկու փուլի` առաջին կիսամյակում ընդհանուր 

անգլերենի ուսուցում, երկրորդում` մասնագիտական լեզվի ուսուցում: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական մասնագիտական 

բառապաշարին, 

2. կկարողանա անգլերեն լեզվով ուսումնասիրել մասնագիտական աղբյուրներ` 

(գրքեր և գիտական հոդվածներ): 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական 

առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն ու 

խոսքի առոգանությունր, ուղղագրական հիմնական կանոնները: Թեմա 2. 

Բաոապաշար, բառակազմություն. վերարտադրողական և ընկալողական 

բաոապաշարի ընդլայնում: Թեմա 3. Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած 

քերականական նյութի (անվանողական և բայական կարգերի) համակարգում 

հաղորդակցական սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4. Հանրամշակութային գիտելիքներ 

անգլախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր ժողովուրդների հասարակական կյանքի 

մասին: 

 

    ՕԼՕԼՕԼՕԼ 52.1  52.1  52.1  52.1 ----    ԳերմաներենԳերմաներենԳերմաներենԳերմաներեն    լեզուլեզուլեզուլեզու---- 1 (2  1 (2  1 (2  1 (2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ ( 32 ժամ գործնական) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական 

գիտելիքները գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` լեզվի 

ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական 

առանձնահատկությունները, 

2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ 

նվազագույն բառապաշարին,  
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3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: 

Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և 

բաղաձայնական համակարգերը: Թեմա 2. Քերականական կարգեր, դրանց 

արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի 

ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը: 

Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության աստիճանների կարգ: 

Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: 

Թեմա 3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն 

շարադասություն: Թեմա 4. Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ 

«Ընտանիք», ««Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», 

«Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»: 

    

ՕԼՕԼՕԼՕԼ 52.2   52.2   52.2   52.2  ----ԳերմաներենԳերմաներենԳերմաներենԳերմաներեն    լեզուլեզուլեզուլեզու----2 (22 (22 (22 (2    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ գործնական) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆպՆպՆպՆպատակըատակըատակըատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսոման առաջին 

փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության 

բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ 

բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման 

նպատակով: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն 

կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում: 

2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը վերաբերում է 

մասնագիտական ոլորտին, 
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3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի մասնագիտական  տեքստերի 

թարգմանություն, վերարտադրություն, կգրի փոխադրություններ: 

 ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը. . . .     

Թեմա 1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: 

Հոգնակի թվի կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական 

գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների 

կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2. Բայերի ձևաբանական և 

իմաստաքերականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: Անցողական 

և անանցական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3. 

Նախադասությունների դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: 

Միավորյալ նախադասություններ: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: 

Թեմա 4. Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», 

«Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», 

«Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 

    

ՕԼՕԼՕԼՕԼ 53.1  53.1  53.1  53.1 ----ՖրանսերենՖրանսերենՖրանսերենՖրանսերեն    լեզուլեզուլեզուլեզու----1 (21 (21 (21 (2    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ գործնական) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական 

գիտելիքները ֆրանսերեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` լեզվի 

ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճիշտ արտասանել ֆրանսերեն հնչյուններն ու դրանց 

տառադարձման նշանները, 

2. կկարողանա ճիշտ հնչերանգով ձևակերպել հաստատական, հարցական, 

բացականչական և հրամայական նախադասությունները,  
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3. կիմանա ձևաբանորեն և շարահյուսորեն ճիշտ վերլուծել բառը և 

նախադասությունը: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Ռիթմիկ խմբեր: Շեշտ: Enchancement. Liaison. Թեմա 2. Հատուկ և 

հասարակ գոյականներ: Գոյականի սեռը, թիվը: Սեռի արտահայտությունը հոդերի և 

ածանցների միջոցով: Թեմա 3. Որոշյալ և անորոշ հոդ: Մասնական հոդը որպես 

անորոշ քանակ արտահայտելու միջոց: Միաձուլված հոդ: Հոդը չօգտագործելու 

դեպքերը: Թեմա 4. Ցուցական, ստացական, հարցական և բացականչական, անորոշ 

ածականներ: Ածականի համաձայնությունը գոյականի հետ: Թեմա 5. Քանակական և 

դասական թվականներ: Քանակական թվականի գործածությունը: Թեմա 6. Անձնական 

անշեշտ դերանուններ, դրանց գործածությունը որպես ենթակա, ուղիղ և անուղղակի 

խնդիր: Անձնական շեշտված դերանուններ: 

    

ՕԼՕԼՕԼՕԼ 53.2  53.2  53.2  53.2 ----    ՖրանսերենՖրանսերենՖրանսերենՖրանսերեն    լեզուլեզուլեզուլեզու----2 (22 (22 (22 (2    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ գործնական) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսոման առաջին 

փուլում ձեռք բերած գիտելիքները ֆրանսերենի ձևաբանության և քերականության 

բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ 

բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման 

նպատակով: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյարդյարդյարդյունքներըունքներըունքներըունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճիշտ արտասանել ֆրանսերենի հնչյունները, ճիշտ 

արտասանությամբ ձևակերպել նախադասությունը,  

2. կկարողանա լսելով հասկանալ և վերարտադրելմասնագիտական  տեստեր, 

որոնք պարունակում են յուրացված բառապաշարը և քերականական նյութը: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    
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Թեմա 1. Գոյական անուն, միայն հոգնակի թվով գործածվող գոյականներ. Les 

funerailles, les entrailles. Բաղադրյալ գոյականների հոգնակի թվի կազմությունը (des 

coux-fleurs, des casse-croute և այլն): Թեմա 2. Ածականի իմաստի փոփոխությունը` 

կախված նրա դիրքից. սո homme grand - սո grand homme. Անորոշ դերանվանական 

ածականներ: Թեմա 3. Հարաբերական դերանուններ, դրանց ձևերը և գործածությունը 

նախադասության մեջ qui, que, dont, ou, lequel և այլն (դասակարգում): Թեմա 4. 

Պայմանական եղանակ, կազմությունը և գործածությունը համադաս և 

ստորադասական նախադասություններում: Ըղձական եղանակ: Աահմանական 

եղանակը ուրիշի ուղղակի խոսքում: 

 

 

 

IIIIIIII----ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    մաթեմատիկականմաթեմատիկականմաթեմատիկականմաթեմատիկական    ևևևև    բնագիտականբնագիտականբնագիտականբնագիտական    առարկաներառարկաներառարկաներառարկաներ    

ՄԴՄՄԴՄՄԴՄՄԴՄ51.151.151.151.1----    ԲարձրագույնԲարձրագույնԲարձրագույնԲարձրագույն    մաթեմատիկամաթեմատիկամաթեմատիկամաթեմատիկա----1   (71   (71   (71   (7    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ)               )               )               )                   

Շաբաթական 5 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 48 ժամ գործնական) 

1-ին կիսամյակ,  քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

  Դասընթացի հիմնական նպատակն է տալ գիտելիքներ վերլուծական 

երկրաչափությունից, գծային հանրահաշվից և մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի 

դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվից:    

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա վերը նշված բաժինների հիմնական գաղափարները, 

2. կհասկանա մաթեմատիկայի դերը կիրառական խնդիրներում, 

3.3.3.3. կկարողանա կատարել կիրառական խնդիրների մոդելավորում, պրոցեսները 

նկարագրող ֆունկցիաների հետազոտում և գրաֆիկների կառուցում, հաշվել 

պատկերների մակերեսներ, ծանրության կենտրոնի կոորդինատներ և այլն:    

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա1.      ՈՒղղանկյուն դեկարտյան կոորդինատները հարթության վրա: Թեմա2.      

Երկրորդ կարգի կորեր: Թեմա3.      Վերլուծական երկրաչափությունը տարածության մեջ: 
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Թեմա4.      Երկրորդ և երրորդ կարգի որոշիչներ:Գծային հավասարումների համակարգի 

լուծման Կրամերի և Գաուսի եղանակները: Թեմա5.      Իրական թվեր: Ֆունկցիա և նրա 

գրաֆիկը, կարևորագույն հատկությունները: Հիմնական տարրական ֆունկցիաները և 

նրանց հատկությունները: Թեմա6.      Թվային հաջորդականություն: Հաջորդականության 

սահմանը:Անվերջ փոքր և անվերջ մեծ մեծություններ, կապը: e թիվը: Թեմա7.      

Ֆունկցիայի սահմանը կետում: Անվերջ փոքր և անվերջ մեծ ֆունկցիաներ: Մի քանի 

նշանավոր սահմաններ: Անվերջ փոքրերի բաղդատումը: Թեմա 8.      Ֆունկցիայի 

անընդհատությունը: Անընդհատ ֆունկցիայի հատկությունները: 

Թեմա9.      Ածանցյալ: Ֆունկցիայի գրաֆիկին տարված շոշափողի հավասարումը: 

Ածանցման բանաձևեր: Տարրական ֆունկցիաների ածանցյալները:Բարդ և հակադարձ 

ֆունկցիաների ածանցյալները: Թեմա10.      Ֆունկցիայի դիֆերենցիալը և նրա 

կիրառությունը մոտավոր հաշվումներում: Թեմա11.      Ռոլլի և Լագրանժի 

թեորեմները:Լոպիտալի կանոնը: Ֆունկցիայի գրաֆիկների կառուցումը դիֆերենցիալ 

հաշվի օգնությամբ: Թեմա12.      Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ: Թեմա13.      

Որոշյալ ինտեգրալ:Որոշյալ ինտեգրալի կիրառությունները:    

 

ՄԴՄՄԴՄՄԴՄՄԴՄ51.251.251.251.2----    ԲարձրագույնԲարձրագույնԲարձրագույնԲարձրագույն    մաթեմաթեմաթեմաթեմատիկամատիկամատիկամատիկա----2   (7 2   (7 2   (7 2   (7 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ)           )           )           )               

Շաբաթական 5 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 48 ժամ գործնական) 

2-րդ կիսամյակ,  քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի  նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ  գիտելիքներ շարքերի 

տեսությունից, շատ փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությունից, դի ֆերենցիալ 

հավասարումներից, հավանականությունների տեսությունից, վիճակագրությունից: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա վերը նշված բաժինների հիմնական գաղափարները 

2. կհասկանա բարձրագույն մաթեմատիկայի դերը տեխնիկական 

գիտություններում 

3. կկարողանա  շարքերի տեսության օգնությամբ կատարել մոտավոր հաշվումներ. 
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 հետազոտել երկու փոփոխականի   ֆունկցիան, կկարողանա  լուծել պարզագույն 

դի ֆերենցիալ հավասարումներ, կատարել  փորձնական արդյունքների 

վիճակագրական վերլուծություն: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ և ինտեգրալ 

հաշիվ:Թեմա2. Շարքեր: Թեմա 3. Դիֆերենցիալ 

հավասարումներ:Թեմա4.Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական 

վիճակագրության տարրեր:    

    

ԻՏՄՄԻՏՄՄԻՏՄՄԻՏՄՄ 51 51 51 51    ----ԻնֆորմատիկայիԻնֆորմատիկայիԻնֆորմատիկայիԻնֆորմատիկայի    ևևևև    հաշվողականհաշվողականհաշվողականհաշվողական    տեխնիկայիտեխնիկայիտեխնիկայիտեխնիկայի    հիմունքներհիմունքներհիմունքներհիմունքներ (4 կրեդիտ) 

 Շաբաթական 4 ժամ  (30 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ  լաբորատոր) 

 1 կիսամյակ, քննություն  

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

 Ուսանողներին ծանոթացնել «Ինֆորմատիկա» գիտության հիմնական 

հիմունքներին, գաղափար կազմի ինֆորմացիայի չափման միավորների, ԷՀՄ- 

կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքներին: Գաղափար կազմի ԷՀՄ-ի ծրագրային 

ապահովման մասին: ուսուցանել ծրագրավորման Բեյսիկ լեզուն, և արդյունքում ձեռք 

բերված գիտելիքները կիրառել պրակտիկ ծրագրավորման մեջ: Կազմել ծրագրեր 

Բեյսիկ ծրագրավորման լեզվով և իրականացնել դրանց աշխատանքը 

համակարգիչների օգնությամբ: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը     

1. կկարողանա կազմել գծային, ճյուղավորվող և ցիկլիկ ալգորիթմով տարբեր 

բնույթի խնդիրների ծրագրեր 

2. կկարողանա կազմել ենթածրագրեր ֆունկցիաների և պրոցեդուրաների 

տեսքով և օգտվել դրանցից 

3. կկարողանա ձևավորել ֆայլեր և աշխատել դրանց հետ 

4. կկազմի  գրաֆիկական բնույթի տարբեր ծրագրեր 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    
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Թեմա 1 Ինֆորմատիկա առարկան և նրա կիրառության հիմնական ոլորտները: 

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դերը ժամանակակից հասարակարգում: Գաղափար 

ինֆորմացիայի մասին: Ինֆորմացիայի չափումը և նրա չափման միավորները:  

Թեմա 2  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ, ՆՐԱՆՑ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ: Անհատական քոմփյութերները և նրանց 

առանձնահատկությունները: Նրանց ծրագրային ապահովման համակարգը: Թեմա 3  

Համակարգային ու   կիրառական ծրագրային  փաթեթներ: Օպերացիոն համակարգեր: 

Ծրագրի գաղափարը: Թեմա 4 ԳԱՂԱՓԱՐ ԱԼԳՈՐԻԹՄԻ ՄԱՍԻՆ, ԱԼԳՈՐԻԹՄԻ 

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՏՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ: ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ  

ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ Գաղափար      ալգորիթմական լեզուների և թարգմանիչ 

ծրագրերի մասին:  Թեմա 5  ԲԵՅՍԻԿ Ալգորիթմական լեզուն: Բեյսիկ լեզվի հիմնական 

գաղափարները: Բեյսիկ լեզվի հիմնական օպերատորները: Գաղափար զանգվածների 

մասին: Միաչափ և բազմաչափ զանգվածներ: .Տեքստային  ինֆորմացիայի մշակումը 

Բեյսիկ լեզվում:Գրաֆիկական ինֆորմացիայի մշակումը Բեյսիկ լեզվում: 

Հաջորդական և կամայական մուտքով ֆայլերը Բեյսիկ լեզվում: Ենթածրագրերը, 

ֆունկցիաները և պրոցեդուրները Բեյսիկ լեզվում: 

 

ՖՖՖՖ55551111.1 .1 .1 .1 ----ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր     ֆիզիկաֆիզիկաֆիզիկաֆիզիկա   I   (   I   (   I   (   I   (6 6 6 6 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 5ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական, 32 ժամ 

լաբորատոր,) 

1-ին կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Ընդհանուր ֆիզիկայի «մեխանիկա» բաժինը ուսանողների մոտ ներկայացնում է  

ֆիզիկան` որպես փորձարարական հիմունքներ ունեցող գիտություն: Մեխանիկայի 

դասախոսությունները պետք է ուղեկցվեն լավ պատրաստված ցուցադրական 

փորձերով: Գործնական և լաբորատոր պարապմունքների ժամանակ անհրաժեշտ է 

ուսանողների մոտ ձևակերպել հմտություն, գրագետ շարադրել տեսական նյութը, 

լուծել խնդիրներ եւ կատարել փորձեր: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 
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1.1.1.1. կծանոթանա մեխանիկական երևույթների հետ և կկարողանա օրենքների 

միջոցով բացատրել այդ երևույթները,    

2. կծանոթանա տարածության և ժամանակի հատկություններին ինչպես 

նաև այդ հատկությունների հետ կապված պահպանման օրենքներին, 

3. վերջապես դասընթացում դրվում է հիմք հետագայում տեսական 

ֆիզիկայի /տեսական մեխանիկա և քվանտային մեխանիկա/ 

ուսումնասիրելու համար: 

ԲովանդակուԲովանդակուԲովանդակուԲովանդակությունըթյունըթյունըթյունը    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 1. 1. 1. 1. Նյութական կետի և պինդ մարմնի կինեմատիկա: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 2 2 2 2.... Նյութական 

կետի դինամիկա: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 3 3 3 3. Նյութական կետերի համակարգի դինամիկան: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 4. 4. 4. 4. 

Պահպանման օրենքները: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 5 5 5 5. Պինդ մարմնի դինամիկա: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 6. 6. 6. 6.    Շարժումը 

գրավիտացիոն դաշտում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 7. 7. 7. 7. Ոչ իներցիալ համակարգեր: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 8. 8. 8. 8. 

Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 9 9 9 9. Տատանումներ և 

ալիքներ: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 10. 10. 10. 10. Հեղուկների և գազերի դինամիկան: 

 

ՖՖՖՖ55551111.2 .2 .2 .2 ----    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր     ֆիզիկաֆիզիկաֆիզիկաֆիզիկա              II    (  II    (  II    (  II    (6666    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 5 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական, 32 ժամ 

լաբորատոր) 2-րդ կիսամյակ, քննություն 

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    նպատակննպատակննպատակննպատակն    էէէէ....    

Ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական երևույթներին, 

փոխազդեցություններին, նրանց փորձարարական հիմունքներին և համապատասխան 

տեսական օրինաչափություններին: Այն ընդհանուր  ֆիզիկայի հիմնական 

դասընթացներից է, և հատկապես, կարևորվում է ուսումնասիրվող երևույթների, 

փոխազդեցութունների տարածվածությամբ:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կյուրացնի էլեկտրադինամիկայի հիմնական օրինաչափությունները, նրանց 

միջև գոյություն ունեցող քանակական առնչությունները, հավասարումները, 

2. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և կիրառել հիմնական օրենքները, 

հավասարումները գործնական խնդիրների լուծման նկատմամբ, 
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3. նախապատրաստված կլինի շարունակելու ընդհանուր  ֆիզիկայի հաջորդ 

դասընթացների, ինչպես նաև դաշտի տեսության տեսական դասընթացի 

ուսումնասիրությանը: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա     1 1 1 1. Էլեկտրական դաշտը վակուումում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա     2.  2.  2.  2. Հաղորդիչներն 

էլեկտրական դաշտում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 3. 3. 3. 3. Էլեկտրական դաշտը դիէլեկտրիկներում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 4.  4.  4.  4. 

Էլեկտրաստատիկ դաշտի էներգիան: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 5.  5.  5.  5. Հաստատուն հոսանք: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա     6.  6.  6.  6. Պինդ 

մարմինների էլեկտրահաղորդականությունը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 7.  7.  7.  7. Ջերմաէլեկտրոնային առաքում 

և կոնտակտային երևույթները մետաղներում և կիսահաղորդիչներում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 8 8 8 8. 

Էլեկտրական հոսանքը դիէլեկտրիկներում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    9999. Էլեկտրական հոսանքը 

գազերում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 10 10 10 10. Հաստատուն մագնիսական դաշտ: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 11 11 11 11. 

Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա: ԹԹԹԹեմաեմաեմաեմա    12121212. Էլեկտրամագնիսական դաշտ: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    

13. 13. 13. 13. Նյութի մագնիսական հատկությունները: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    14141414. Քվազիստացիոնար հոսանք: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 15.  15.  15.  15. Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: 

    

ՔՔՔՔ55551111    ----    ՔիմիաՔիմիաՔիմիաՔիմիա     /2     /2     /2     /2            կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ / / / /    

 Շաբաթական  2 ժամ / 30 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական,32 

լաբորատոր/  1-ին   կիսամյակ,  ստուգարք   

 

           ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը        

Դասընթացի  նպատակն է` ժամանակակից գիտության տեսանկյունից 

մեկնաբանել այն կապը , որը գոյություն ունի նյութերի կառուցվածքի և 

հատկությունների միջև: 

 Մենդելևի պարբերական օրենքի հիման վրա բացահայտել տարրերի և նրանց 

միացությունների հատկությունները, քիմիական ռեակցիաների հետևանքով 

առաջացած նյութերի կազմն ու հատկությունները:  Տարրերի և նրանց 

միացությունների հատկությունների ճանաչման ճանապարհով սինթեզել 

ժամանակակից տեխնիկայի պահանջներին համապատասխանող նյութեր: 

                                                                                        ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական                արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները            

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 
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1. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2. ձեռք կբերի քիմիական սարքավորումների և նյութերի հետ վարվելու 

տարրական հմտություններ 

3. կկարողանա պատրաստել լուծույթներ,  տիրապետել նյութերի մաքրման 

եղանակներին 

4. կկարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

               ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    

         Թեմա1. Օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաներ: Էլեկտրոդային  պրոցեսներ: 

Էլեկտրոլիզ:Ջրածին:   Թեմա 2. VIIխմբի քիմիական տարրեր: VIխմբի քիմիական 

տարրեր: Թեմա 3.  Vխմբի քիմիական տարրեր: Թեմա  4.  Vխմբի քիմիական տարրեր : 

Թեմա  5. VIIIխմբի քիմիական տարրեր:   Թեմա 6.  Մետաղներ: 

 

 ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ    

ԲժշկԲժշկԲժշկԲժշկ 51 51 51 51----    ՔաղպաշտպանությունՔաղպաշտպանությունՔաղպաշտպանությունՔաղպաշտպանություն    ևևևև    արտակարգարտակարգարտակարգարտակարգ    իրավիճակներիիրավիճակներիիրավիճակներիիրավիճակների    հիմնահարցերհիմնահարցերհիմնահարցերհիմնահարցեր (3  (3  (3  (3 

կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

 Շաբաթական 3 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական) 

 2-րդ կիսայակ, ստուգարք 

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել  հակառակորդի 

հարձակման ժամանակակից միջոցներին, սովորեցնել  բնական աղետների և 

վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության եղանակները, արտակարգ 

իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ տնտեսության օբյեկտների 

գործունեության կայունության բարձրացման ուղիները և եղանակները, խոցման 

օջախում և բնական աղետների ու վթարների հետևանքների վերացման ժամանակ 

վթարա-փրկարարական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների կազմակերպման և 

կատարման հիմունքները: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա բնակչության և քաղաքացիական պաշտպանության 

հիմունքները, 

2. կտիրապետի հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցներից, 

բնական աղետներից և վթարներից բնակչության պաշտպանության 

եղանակներին ու միջոցներին, 

3. կկարողանա պարապմունքներ կազմակերպել և իրականացնել 

հանրակրթական դպրոցների ցածր դասարանների աշակերտների հետ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա-1 Արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ բնակչության 

պաշտպանության կառավարման պետական միասնական համակարգը, իրավական 

նորմատիվ բազան: Թեմա-2 Արտակարգ իրավիճակները, նրանց դասակարգումը, 

բնութագրերը, կանխարգելման և բնակչության պաշտպանության ուղիները: Թեմա-3 

Հարձակման ժամանակակից զանգվածային և սովորական միջոցները: Թեմա-4 

Քիմիական վարակման օջախները և քիմիական իրադրության գնահատման 

մեթոդները: 

 Թեմա-5 Ճառագայթային վարագման օջախները և ճառագայթային իրադրության 

գնահատումը: Թեմա-6 ԱԻ և պատերազմի ժամանակ բնակչության պաշտպանության 

հիմնական եղանակները, ձևերը և միջոցառումների կազմակերպումը: Թեմա-7 ԱԻ 

ռիսկի գնահատումը: Թեմա-8 ԱԻ և ՔՊ պլանների կազմման հարցերը: Թեմա-9 ԱԻ 

օպերատիվ միջոցառումների կազմակերպումը: 

 

 -ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ        3333    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

22 դասախոսություն, 8 սեմինար 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

    

IIIIIIIIIIII----ԸնդհԸնդհԸնդհԸնդհ. . . . մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական        առարկաներառարկաներառարկաներառարկաներ    

ՏՏՏՏ. 51. . 51. . 51. . 51. ՏնտեսագիտուՏնտեսագիտուՏնտեսագիտուՏնտեսագիտությանթյանթյանթյան    հիմունքներհիմունքներհիմունքներհիմունքներ    –––– (5  (5  (5  (5 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ )  )  )  )     

Շաբաթական 4 ժամ ( 32 դասախոսություն, 24 գործնական) 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    
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 Ուսանողներին զինել տնտեսական երևույթների և գործընթացների, դրանց 

փոխադարձ և պատճառահետևանքնային կապերի մասին գիտելիքներով: Ուսա-

նողների մոտ ամրացնել տնտեսական հարաբերությունների համակարգի օղակների, 

տնտեսական կատեգորիաների և օրենքների մասին գիտելիքները, որոնք նպաստում 

են ազգային տնտեսության կառավարմանը և զարգացմանը, բնակչության 

բարեկեցության բարելավմանը: Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, տնտեսագիտական և մեթոդական գիտելիքները: 

 Տնտեսագիտության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն ու ունակութ-

յունները կիրառել գործնականում: Ուսանողներին նախապատրաստել տնտեսական 

գիտությունների ցիկլի առարկաների ( կիրառական տնտեսագիտություն, մենեջմենթ, 

մարքեթինգ և այլն) հետագա ուսումնասիրություններում: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.   

• կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

• կտիրապետի համագիտական և տնտեսագիտության հետազոտության 

մեթոդներին, 

• կկարողանա կատարել ( նաև կազմել) տնտեսագիտական առաջադրանքներ` 

հիմնարար հասկացությունների պարզաբանում, խնդիրների և վարժություն-

ների լուծում, թեսթային առաջադրանքների կատարում և այլն, 

• կկարողանա կողմնորոշվել տնտեսական երևույթներում և գործընթացներում 

կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

Թեմա 1. Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: Թեմա 2. 

Տնտեսագիտության ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները: Թեմա 3. Ապրանքային 

արտադրություն: Ապրանք և փող: Թեմա 4. Շուկայական տնտեսության ընդհանուր 

բնութագիրը: Թեմա 5. Ֆիրման շուկայական հարաբերությունների համակարգում: 

Թեմա 6. Արտադրողական ուժեր և արտադրության գործոններ: Թեմա 7. 

Ձեռնարկատիրական կապիտալի ձևավորումը:  Թեմա 8.  Ծախքերի տեսությունը: 

Արտադրություն և ծախքեր: Թեմա 9.  Շահույթ և շահութաբերություն: 

Ձեռնարկատիրական եկամուտ և աշխատավարձ: Թեմա 10. Ագրո-արդյունաբերական 
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համալիր:  Թեմա 11.  Ռենտայի տեսություն: Թեմա 12. Ռեգիոնալ էկոնոմիկա և 

ռեգիոնալ քաղաքականություն: Թեմա 13. Մակրոտնտեսական քաղաքականություն: 

Թեմա 14. Կուտակում, սպառում և խնայողություն: Թեմա 15. Տնտեսական աճ: ազգային 

տնտեսության գործունեության ընդհանրացնող ցուցանիշները: Թեմա 16.  Տնտեսական 

զարգացման փուլայնությունը: Թեմա 17. Մարդկային կապիտալի տեսությունը: 

Աշխատանք, զբաղվածություն և գործազրկություն:    Ին ֆլյացիա և գործազրկություն: 

Թեմա 18. Դրամա-վարկային համակարգ: Արժեթղթերի և փոխատվական կապիտալի 

շուկան: Թեմա 19. Ինֆլյացիա և հակաինֆլյացիոն քաղաքականություն: Թեմա 20.  

Ֆինանսական համակարգ և  ֆինանսական քաղաքականություն: Թեմա 21. Խառը 

տնտեսության պետական կարգավորումը: Պետության տնտեսական գործառույթները: 

Թեմա 22. Բնակչության ամբողջական  եկամուտները և պետության սոցիալական 

քաղաքականությունը: Թեմա 23. Համաշխարհային տնտեսությունը և զարգացման 

օրինաչափությունները: Թեմա 24. արժույթային շուկաներ և արժույթային կուրս: Թեմա 

25. Միջազգային վալյուտային  համակարգը:  

 

ՏՏՏՏ. 52. 52. 52. 52. . . . ԿառավարմանԿառավարմանԿառավարմանԿառավարման ( ( ( (մենեջմենթիմենեջմենթիմենեջմենթիմենեջմենթի) ) ) ) հիմունքներհիմունքներհիմունքներհիմունքներ    –––– (5  (5  (5  (5 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ )  )  )  )     

Շաբաթական  ժամ ( 32 դասախոսություն, 24 գործնական) 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

         Դասընթացի նպատակն է ձևավորել տեսական և կիրառական բնույթի այնպիսի 

ունակություններ ու հատկանիշներ, որոնք հնարավորություն կտան շուկայական 

տնտեսության պայմաններում հասնել տարբեր տեսակի, պարզ և բարդ 

կազմակերպությունների ու խմբերի, կոնֆլիկտների, ներդրումների, անձնակազմի և 

արտադրության արդյունավետ կառավարման:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.   

• կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել պրակտիկ ասպարեզում, 

• կկարողանա տիրապետել անձնակազմի և արտադրության արդյունավետ 

կառավարման հնարքներին, 

• կկարողանա ճիշտ պատկերացնել կազմակերպության (մասնավոր և պետական) 

ներքին ֆունկցիոնալ կառուցվածքը, հիերարխիան և սուբորդինացիան, 
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• կյուրացնի կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայրերի վրա ազդող 

գործոնների յուրահատկությունը: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Կառավարման էությունը և խնդիրները: Թեմա 2. Կառավարման 

տեսության զարգացման ուղղությունները և դասական դպրոցները: Թեմա 3.  

Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայրը: Թեմա 4. Կառավարման 

գործընթացը, գործառույթները և դրանց դասակարգումը:  Թեմա 5. 

Ռազմավարական պլանավորման  էությունը և խնդիները, տրամաբանությունը և 

փուլերը: Թեմա 6.  Կազմակերպման գործառույթի էությունը: Թեմա 7. 

Մոտիվացիայի էությունը և ձևերը: 

Թեմա 8.  Վերահսկողությունը որպես կառավարման գործառույթ, անհրաժեշ-

տությունը, գործընթացի փուլերը: Թեմա 9.  Հանրային կառավարման էությունը, 

գործառույթները և կազմակերպումը: Թեմա 10. Պետական և մունիցիպալ 

կառավարում: Թեմա 11. Մարքեթինգը որպես կառավարման հատուկ գործառույթ, 

դրա ռազմավարությունը, էությունը և խնդիրները:  Թեմա 12. Անձնակազմի 

հավաքագրումը, կադրերի ընտրությունը և աշխատանքի վարձատրությունը: 

 Թեմա 13. Անձնակազմի կառավարումը, կառուցվածքը և կառավարման փուլերը: 

 Թեմա 14. Ներդրումների կառավարումը: Ներդրումների էությունը և տեսակները: 

    

ՏՏՏՏ. 53. 53. 53. 53. . . . ՁեռնարկչատիրությանՁեռնարկչատիրությանՁեռնարկչատիրությանՁեռնարկչատիրության    հիմունքներհիմունքներհիմունքներհիմունքներ    –––– (5 (5 (5 (5    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ )  )  )  )     

Շաբաթական  4 ժամ ( 32 դասախոսություն, 24 գործնական) 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

 Ուսանողներին ծանոթացնել ձեռնարկչատիրության էության, ձևերի, ձեռնարկ-

չատիրական գործունեության պլանավորման, ձեռներեցության տնտեսական բնույթի, 

շուկայական իրավիճակիգնահատման հետ: Ուսումնասիրվում են նաև 

ձեռներեցության միջավայրը, ձեռներեցության զարգացման և ակտիվացման 

անհրաժեշտ պայմանները: 

Դասընթացը կօգնի ուսանողներին ճիշտ կողմնորոշվել շուակայական 

հարաբերությունների պայմաններում: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները.... 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

• կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

• կկարողանա կողմնորոշվել տնտեսական գործընթացներում և կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

• կկարողանա ինքնուրույն կազմել „Բիզնես-պլան“, 

• անհատական կամ կոլեկտիվ ձեռնարկչատիրության ժամանակ կկարողանա 

ճիշտ հաշվարկել ձեռնարկության կամ ֆիրմայի կատարած ծավալները, 

ակնկալվող շահույթը և կատարել կանխատեսումներ ֆիրմայի հետագա 

վարքագծի վերաբերյալ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

 Թեմա 1. „Ձեռնարկչատիրություն“ հասկացությունը, ֆունկցիաները, սոցիալ-

տնտեսական բովանդակությունը: Թեմա 2. Ձեռնարկչատիրության ձևի ընտրությունը: 

Անհատական և կոլեկտիվ ձեռնարկչատիրություն: Թեմա 3. Ձեռնարկչատիրական 

գործունեության ներտնտեսական պլանավորում: Պլանավորման տարրերը և 

տեսակները: Թեմա 4. Ձեռնարկչատիրական գործունեության վերլուծությունը: Թեմա 5. 

Ձեռնարկչատիրական շահույթի բովանդակությունը, պլանավորումը և բաշխումը: 

Թեմա 6. Ձեռնարկության արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսերը: 

Հասույթ և շահույթ: Շահույթի հաշվարկման կարգը: Թեմա 7. Բիզնես-պլանի կազմումը:  

Թեմա 8. Ձեռնարկության հիմնական ֆինանսական փաստաթղթերը: Հաշվեկշիռ: Դրա 

ակտիվային և պասիվային բաժինները: Թեմա 9. Գործարարության տեսակները: 

Միջնորդային գործարար գործունեություն: Թեմա 10. Բորսային գործարարություն: 

Թեմա 11 Գործակալ (գործակալություն): Թեմա 12. „Ներդրումներ„ հասկացության 

տնտեսագիտական էությունը, ներդրումների ձևերը: Ներդրումների 

արդյունավետության գնահատման սկզբունքները և չափանիշները: Թեմա 13. Լիզինգ: 

Լիզինգի տեսակները: Լիզինգային պայմանագիր: Ֆակտորինգ: Թեմա 14. Մարքեթինգը 

ձեռնարկչատիրության ոլորտում: Մարքեթինգային հետազոտութ-յունների 

անցկացման կարգը: Թեմա 15. Մանրածախ առևտուր: Մանրածախ առևտրի 

ձեռնակությունների հիմնական տեսակները: Ապրանքային տեսականի:    

 

ՏՏՏՏ. 54. 54. 54. 54. . . . ՀարկայինՀարկայինՀարկայինՀարկային    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    –––– (3 (3 (3 (3    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ )  )  )  )     



64 

Շաբաթական  4 ժամ ( 24 դասախոսություն, 32գործնական) 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հարկերի, հարկային համակարգի 

վերաբերյալ: Ոիսանողը պետք է ծանոթանա ՀՀ-ում գործող հարկատեսակների, դրանց 

գործող դրույքաչափերի հետ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.   

• կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

• պետք է ծանոթ լինի հարկային համակարգում կատարված լրացումներին և 

փոփոխություններին, 

• կարողանա կատարել հաշվարկներ յուրաքանչյուր հարակատեսակի 

ուղղությամբ` համաձայն գործող սանդղակի: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

Թեմա 1. Հարկերի էությունը և ձևավորման նախապայմանները: Թեմա 2. Հարկերի 

դասակարգումը: Թեմա 3. Հարկային համակարգ: Թեմա 4. Հարկերը որպես 

հանրապետության բյուջեի եկամուտների ձևավորման արդյունք: Թեմա 5. Հարկային 

քաղաքականություն: Թեմա 6. ՀՀ օրենքը հարկերի մասին: Թեմա 7. Շահութահարկը 

որպես ուղղակի հարկ:  Թեմա 8.  Եկամտահարկի դերը հարկային համակարգում: 

Թեմա 9.  ԱԱՀ-ի միասնական դրույքաչափով հարկումը: Թեմա 10. Գույքահարկի 

հարկման բազայի դրույքաչափ:   Թեմա 11. Հողի հարկի վճարողները:  

    

    

    

ՏՏՏՏ. 55. 55. 55. 55. . . . ՇուկայագիտությունՇուկայագիտությունՇուկայագիտությունՇուկայագիտություն    –––– (4 (4 (4 (4    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ )  )  )  )     

Շաբաթական 4 ժամ ( 32 դասախոսություն,32 գործնական) 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

 Առարկայի դասավանդումը նպատակ ունի ամբողջացնելու տնտեսագիտական 

առարկաների այն ամբողջությունը, որով ձևավոևվում է այս մասնագիտության գծով 

պատրաստվող մասնագետը: Դա ամենից առաջ ներառում է սահմանափակ 

ռեսուրսների աշխարհում նվազագույն ռեսուրսների ընտրությունը, դրանց 
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գնահատումն ու տեղաբաշխումը, ապրանքատեսականու սահմանումը, 

ապրանքաշարժն ու շուկայի հետազոտությունը: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.   

• կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

• կկարողանա լայնորեն կիրառել աբստրահանման, ինդուկցիայի և դեդուկցիայի 

մեթոդները, 

• առարկայի տեսական իմացության շնորհիվ կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել 

ի՞նչ, ինչպե՞ս և ու՞մ համար արտադրել հարցերին պատասխանելու ժամանակ, 

• կկարողանա տիրապետել ինքա՞ն արտադրելու (շուկայի տարողության) 

հիմնախնդիրներին: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

Թեմա 1. Շուկայագիտության ժամանակակից համակարգը: Ուսումնասիրութ-

յան մեթոդները: Թեմա 2. Շուկայագիտության ֆունկցիաները: Թեմա 3. 

Շուկայագիտությունը որպես գործունեության և կառավարման համակարգ: Թեմա 4. 

Ապրանքը մարքեթինգի համակարգում: Ապրանքի կենսացիկլերը և դրանց 

համապատասխան մարքեթինգային ստրատեգիաները: Թեմա 5. Մարքեթինգի 

ռազմավարությունն ու մարտավարությունը: Թեմա 6. Սպառողական շուկաներ և 

սպառողների գնողունակ վարքը: Թեմա 7. Ապրանքի տեղաշարժը շուկայում և 

պահանջարկի խթանումը: Թեմա 8. Մարքեթինգը որպես ֆիրմայի տնտեսական 

գործունեության կառավարման գործընթաց: Թեմա 9.  Գինը և գնագոյացումը 

մարքեթինգի համակարգում: Գնային քաղաքականություն: Թեմա 10. Մարքեթինգային 

պլանի համակարգումը և վերլուծությունը:  Թեմա 11. Մարքեթինգը գործունեության 

տարբեր ոլորտներում:  Թեմա 12. Միջազգային մարքեթինգ: 

ՏՏՏՏ. 56. 56. 56. 56. . . . ՖինանսներՖինանսներՖինանսներՖինանսներ    ևևևև    բանկաբանկաբանկաբանկայինյինյինյին    գործգործգործգործ    –––– (4 (4 (4 (4    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ )  )  )  )     

Շաբաթական 3 ժամ ( 32 դասախոսություն, 16 գործնական) 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

 Ծանոթացնել ուսանողներին համեմատաբար նոր դասընթացի հետ, որն աչքի է 

ընկնում մեծ դինամիղմով, քանի որ նրա բովանդակությունը մշտապես փոփոխվում և 

կատարելագործվում է: 
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 Տվյալ դասընթացի նպատակն է բավարարել ուսանողների պահանջները 

ֆինանսական գիտության հանդեպ և ուսումնասիրել ֆինանսների բովանդակութ-յունը, 

պետական ու տեղական մակարդակով դրսևորումները և ֆինանսական կարգավորման 

խնդիրները: Բանկային գործի ուսումանսիրման ոլորտում անհրաժեշտ է 

ուշադրություն դարձնել բանկային գործունեության զարգացման հիմնական 

ուղղություններին և հաշվի առնել օրենսդրության վերջին պահանջները: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

• կկարողանա մասնակցել ֆինանսավարկային կառույցների ձևավորմանը և 

գործունեությանը, 

• կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում 

• կկարողանա կողմնորոշվել ամենատարբեր բնույթի ֆինանսական 

հարաբերություններում: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

Թեմա 1. Հասկացություն ֆինանսների մասին: Թեմա 2. Ֆինանսական 

համակարգը, օղակները: Թեմա 3. Ֆինանսական քաղաքականություն: Թեմա 4. 

Ֆինանսական վերահսկողություն:  Թեմա 5. Ֆինանսական  պլանավորումը: Թեմա 6. 

Ֆինանսական շուկաների էությունը և դասակարգումը: 

 

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 01 01 01 01    ----    ԳծագրականԳծագրականԳծագրականԳծագրական    երկրաչափություներկրաչափություներկրաչափություներկրաչափություն    ----  3  3  3  3    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական 3 ժամ (16  դասախոսություն, 24  գործնական) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը.... 

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողին գիտելիքներ տալ կետի, գծի, հարթության, 

հարթ պատկերների և տարածական մարմինների վերաբերյալ, սովորեցնել տարբեր 

երկրաչափական հարթությունները և մարմինները պրոյեկտել տարբեր 

հարթություններում և կառուցել մարմինների իրական պատկերները, կառուցել 

ուղիղների, ուղղի և հարթության, հարթությունների հատման կետերը և գծերը, 

կառուցել մարմինների և հարթությունների հատման գծերը, փոխհատման գծերը, գծել 
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տարբեր դետալների աշխատանքային գծագրերը և ոչ բարդ հանգույցների ու 

մեխանիզմների համար նախագծեր կատարել: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. պետք է կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

2. պետք է կարողանա կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

3. պետք է կարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել կառուցումներ: 

    ԲովԲովԲովԲովանդակությունըանդակությունըանդակությունըանդակությունը....    

 Թեմա 1. Կետ, գիծ, պրոյեկտող հարթություն: Թեմա 2. Ուղիղների փոխադարձ 

դիրքեր: Թեմա 3. Ուղղի հետքեր,ուղղի հատվածի իրական մեծության որոշում: Թեմա 4. 

Հարթություններ, նրանց փոխադարձ դիրքերը: Թեմա 5. Ուղղի և հարթության 

փոխադարձ դիրքեր: Թեմա 6. Հարթությունների հետքեր: Թեմա 7. Հարթությունների 

հատման գիծ: Թեմա 8. Հարթ պատկերներ: Թեմա 9. Երկրաչափական մարմիններ: 

Թեմա 10. Երկրաչափական մարմինների հատումը   հարթությամբ: Թեմա 11. 

Երկրաչափական մարմինների փոխհատում:  Թեմա 12. Երկրաչափական մարմինների 

պրոյեկտում և տարածական պատկերում: Թեմա 13. Մեքենամասերի աշխատանքային 

գծագրերի կազմում: Թեմա 14. Հանգույցների և մեխանիզմների աշխատանքային 

գծագրերի կազմում: 

    

    ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 0 0 0 02222.1 .1 .1 .1 ----    ԳրաֆիկաԳրաֆիկաԳրաֆիկաԳրաֆիկա  I  I  I  I    . . . .  2. 2. 2. 2.    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական  2 ժամ (32  գործնական) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը.... 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել կատարել դետալների 

բանվորական գծագրեր, գծագրական կառուցումներ,չափադրումներ, կարդալ 

տեխնիկական գծագրեր, ծանոթանալ պրոյեկցիաներին: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել  կուրսային և 

դիպլոմային աշխատանքների կատարման ժամանակ, 

2. կկարողանա կատարել  ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

3. կկարողանա կատարել  մեքենամասերի, հանգույցների հավաքման  գծագրեր: 

4. կկարողանա կատարել  աքսիոնոմետրիկ պատկերներ         

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա1. Գծագրերի ձևավորումը: Գծագրի գծերը: Ուղիղ գծեր, շրջանագծեր և 

աղեղներ: Գծագրական գրատեսակներ: Ստանդարտ գրատեսակներ , գծագրական  

ֆորմատներ, մասշտաբներ: Չափերի նշանակումը գծագրերում: Թեմա2 

Հարթաչափական կառուցումներ: Փոխուղղահայաց և զուգահեռ ուղիղների 

կառուցումը: Անկյունների կառուցումը և բաժանումը մասերի, հավասար պատկերների 

կառուցումը, թեքություն, կոնություն: Թեմա 3. Երկրաչափական կառուցումներ, 

շրջանագծի բաժանումը հավասար մասերի: Թեմա 4. Լծորդումներ: Երկու 

շրջանագծերի արտաքին և ներքին շոշափումը: Շրջանագծի շոշափողի և երկու 

շրջանագծերի ընդհանուր շոշափողների կառուցումը: Երկու և ավելի ուղիղների 

լծորդումը տրված շոշափողով աղեղի միջոցով, երկու շրջանագծերի լծորդումը, 

լծորդումների հատուկ դեպքեր: Թեմա 5. Դետալների եզրագծերի կառուցման 

օրինակներ: Առարկաների և դետալների եզրագծեր: Հարթ կորագծեր,շրջանագծային 

կորագծեր` օվալ: Շրջանագծային կորեր, էլիպս, պարաբոլ, հիպերբոլ: Արքիմեդի 

պարույր , սինուսոիդ: Պրոյեկտման եղանակները: Ընդհանուր տեղեկություններ  

պրոյեկցիաների մասին: Տեխնիկական նկար: 

    

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 02 02 02 02.2 .2 .2 .2 ----    ԳրաֆիկաԳրաֆիկաԳրաֆիկաԳրաֆիկա   II   II   II   II  2  2  2  2    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

 Շաբաթական  2 ժամ (32  գործնական) 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը.... 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել կարդալ և կատարել 

բանվորական և  հավաքական գծագրեր, կարդալ տեխնիկական գծագրեր: 

 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    
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 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ներկայացնել դետալի տարածական կամ բնական պատկերների 

պրոյեկցիաները 

2. կկարողանա ճիշտ չափագծել, նշել անհրաժեշտ տեսանելի և ոչ տեսանելի  

մասերը 

3. կկարողանա կառուցել աքսիոնոմետրիկ տարածական պատկերը ունենալով 

պրոյեկցիաները 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Ինժեներական գրաֆիկա: Դետալների աշխատանքային գծագրերը: 

Թեքություն և կորություն, նրանց պատկերումը գծագրում: Թեմա 2. Պարուրակների 

պատկերումը և նշանակումը գծագրում: Դետալների  միացումների պատկերումը, 

ընդհանուր տեղեկություններ: Երիթային և բութակային միացումներ: Պարուրակային 

շինվածքների և նրանց միացումների պարզեցման պատկերների մեթոդ: Եռակցման և 

գամային միացումներ: Թեմա 3. Հավաքման գծագրեր, ընդհանուր տեղեկություններ, 

ընթերցումը: Ատամնավոր փոխանցումների և  զսպանակների պատկերումը: 

Հավաքման գծագրերի դետալավորում: Թեմա 4. Շինարարական գծագրեր, 

առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Տեղագրական գծագրերի մասշտաբը: 

Սխեմաներ, նրանց ընթերցումը: Նշանակումներ կինեմատիկ, էլեկտրական 

սխեմաների համար: Կինեմատիկ սխեմաների կատարումը: Գծագրական տերմիններ: 

 

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 03.1 03.1 03.1 03.1        ----ՀամակարգչայինՀամակարգչայինՀամակարգչայինՀամակարգչային    գրաֆիկագրաֆիկագրաֆիկագրաֆիկա    1111 ( 2  ( 2  ( 2  ( 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ լաբորատոր) 

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Օգնել ուսանողին բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել պատկերի ստացման 

համակարգչային տեխնոլոգիաները, նրանց մասին տալ մաքսիմում տեղեկություն, 

քանի որ համակարգչային գրաֆիկական ճշգրիտ տեխնոլոգիաները կարևոր տեղ են 

զբաղեցնում տեխնոլոգիաների ոլորտում, համակարգչային գրաֆիկան առավել սերտ 

միջառարկայական կապեր ունի համակարգչային և կիրառական ծրագրավորման հետ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է 

    1 գաղափար ունենա համակարգչային գրաֆիկա առարկայի և հիմնական 

խնդիրների մասին  

    2. իմանա համակարգչային գրաֆիկայի զարգացման ուղիները,կիրառվող 

տարատեսակ մաթեմատիկական ֆունկցիաների աշխատանքի սկզբունքները և 

ներառումը պատկերների կառուցման ժամանակ 

     3. տիրապետի համակարգչային գրաֆիկական ծրագրերի հիմնական 

կառուցվածքային մոդուլները և նրանց աշխատանքի սկզբունքները, 

      4. ունենա փորձ համակարգչային գրաֆիկական ճշգրիտ տեխնոլոգիաների 

վերլուծության և կիրառության:  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը.... 

Թեմա 1 Նախագծման ավտոմատացված համակարգեր: 

Թեմա 2Ընդհանուր ծանոթացում AutoCAD ]ծրագրին, ծրագրի ինտերֆեյս և նրա 

միջավայրում աշխատելու ընդհանուր մեթոդիկան: Թեմա 3 Աշխատանքը գծագրերի, 

ֆայլերի հետ, գծագրերի ստեղծում, բացում և պահպանում, աշխատանքը A4 ֆորմատի 

հետ: Թեմա4  Կոորդինատական ցանցը և նրա կիրառությունը, կոորդինատների 

մուտքագրում,օյեկտների կառուցում, ուղղանկյուն մոդելների և կետերի, կորագիծ 

մոդելների, բարդ օբյեկտների կառուցում: Թեմա5  Շաբլոնների ստեղծում և կիրառում: 

Թեմա6 Գծագրերում օբյեկտների խմբագրում, գծագրի օբյեկտների 

տեղափոխություն և կրկնօրինակում, նույնատիպ օբյեկտների խմբերի ստեղծում, 

օբյեկտների միավորումը բլոկի մեջ, տարբեր օբյեկտների տեղադրումը գծագրում:   

 

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 0 0 0 03.23.23.23.2        ----ՀամակարգչայինՀամակարգչայինՀամակարգչայինՀամակարգչային    գրաֆիկագրաֆիկագրաֆիկագրաֆիկա    2222 ( 2  ( 2  ( 2  ( 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ լաբորատոր) 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 

համակարգչային գրաֆիկա առարկայի հիմքում դրված AutoCad ծրագրային 

համակարգի և աշխատանքի մեթոդների հետ: AutoCad ծրագրային համակարգը 

կոորդինատական համակարգում օբյեկտներ և վերջիններիս շաբլոններ կառուցելու 
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փաթեթ է, որն ուսումնասիրում է տեխնիկական նախագծեր ստեղծելու, խմբագրելու և 

տպելու մեթոդները: Դասընթացի խնդիրներն են հանդիսանում համակարգչային 

գրաֆիկական տեխնոլոգիաների զարգացման և արդի դրության, ինչպես նաև 

տեխնիկական նախագծերի պրոցեսում դրանց ֆունկցիաների ուսումնասիրությունը:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է  

       1.տիրապետի համակարգչային գրաֆիկայի հիմնական հատկություններին և 

մեթոդներին 

  2. կարողանա գործնականում կիրառել համակարգչային գրաֆիկական ճշգրիտ 

տեխնոլոգիաների մեթոդները 

 3.ձեռք բերի ունակություններ համակարգչային գրաֆիկայի կիրառության, 

ծրագրային ապահովման լիարժեք օգտագործման, անհրաժեշտ ֆունկցիաների 

ներառման, ըստ պարամետրերի գրաֆիկական ճշգրիտ պատկերների ստացման և 

այլն: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը.... 

Թեմա1. Չափագրում և գծապատում, կառուցման գծերի տիպը, գույնը և 

կիրառումը:Շերտերի ստեղծում և կիրառում: Չաձերի ձևի  խմբագրում և 

կիրառում:Թեմա2.Գծագրերից տեղեկատվության ստացում, գծագրերի 

տպում:Թեմա3.Ճշգրտության ապահովման եղանակները:Թեմա4. Արտաքին հղումների 

կիրառություն, շտամպներ և ֆորմատներչ: Թեմա5. Իզոմետրիկ և եռաչափ  գծագրում  

AutoCAD ծրագրում:Եռաչափ օբյեկտների լուսավորման և ստվերապատման 

մոդելավորում: AutoCAD ծրագրի անհատական կարգաբերումներ: 

 

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ....04040404            ՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիական    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    հիմունքներհիմունքներհիմունքներհիմունքներ        ((((2 2 2 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական  2 ժամ, 16 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից 

արդյունաբերության տեխնոլոգիական գործընթացներին և նրանց զարգացման 
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եղանակներին :Գաղափար տալ արդի տեխնոլոգիաների և գիտա-տեխնիկական 

առաջընթացի խնդիրների մասին:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը  

     1.ձեռք կբերի տեսական  գիտելիքներ արդի արտադրական տեխնոլոգիաների մասին 

     2.կկարողանա տիրապետել արդի տեխնոլոգիաների` էներգետիկական, 

        մեքենաշինական, մետալուրգիական, քիմիական, անտառարդյունաբերության    

ընդհանուր տեղեկություններին, 

    3.կարողանալ կիրառել նյութերի մշակման տեխնոլոգիաների  գիտական  

հիմունքները գործնական պարապմունքներին: 

   4.Ինքնուրույն կատարել ուսումնասիրություններ գրականությունից: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա1. Ընդհանուր տեղեկություններ տեխնոլոգիաների մասին: 

Գիտատեխնիկական առաջընթացը ժամանակակից արդյունաբերությունում, 

տեխնոլոգիաների մշակման ներդրման փուլերը: Թեմա2 Տեղեկություններ 

մետալուրգիայի մասին: Թեմա3 Տեղեկություններ քիմիական տեխնոլոգիաների 

մասին:Թեմա4. Շինանյութերի, ապակու ստացումը,հախճապակու,սիլիկատների, 

ռետինի,պլաստմասսաների ստացումը: Վառելիքահումքային բազա: 

 

    

ՀՀՀՀ 51  51  51  51 ----    ՀոգեբանությունՀոգեբանությունՀոգեբանությունՀոգեբանություն (5  (5  (5  (5 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ, քննություն 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան 

երևույթների առանցքային օչինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես նաև 

նպաստել հոգեբանական  գիտելիքների կիրառմանը նրանց ապագա մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների և 

վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական 

օրինաչափությունները, 

2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական 

մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական կյանքում: 

 ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա-1 Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, սկզբունքները: Թեմա-2 Հոգեկանի 

և գիտակցության ծագումը: Թեմա-3 Հոգեկանի  ակտիվության  մակարդակները: Թեմա-

4 Անձնավորություն: Թեմա-5 Գործունեություն: Թեմա-6 Հաղորդակցում և լեզու: Թեմա-

7 ՈՒշադրության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա-8 Զգայությունների ընդհանուր 

բնութագիրը: Թեմա-9 Ըմբռնում: Թեմա-10 Հիշողություն: Թեմա-11 Մտածողություն: 

Թեմա-12 Երևակայություն: Թեմա-13 Կամք: Թեմա-14 Հույզեր և զգացմունքներ: Թեմա-

15 Բնավորություն: Թեմա-16 Խառնվածք: Թեմա-17 Ընդունակություններ:  

 

ՄՄՄՄ 51  51  51  51 ----    ՄանկավարժությունՄանկավարժությունՄանկավարժությունՄանկավարժություն (5 (5 (5 (5կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար) 

5-րդ կիսամյակ, քննություն 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ապագա ուսուցիչներին ծանոթացնել  մանկավարժական 

սկզբունքներին, ձևավորել պատկերացումներ, որոշակի կարողություններ ու 

հմտություններ, մանկավարժության օրինաչափությունների, ուսուցման ու 

դաստիարակության սկզբունքների վերաբերյալ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա դպրոցում կիրառել մանկավարժական մտքի հարուստ 

ավանդույթները, 

2. կկարողանա օգտվել առաջավոր մանկավարժական փորձից, գիտելիքները 

համադրել համագործության մանկավարժության փոխներգործուն և 

առաջավոր մեթոդների նվաճումների հետ 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    
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Թեմա-1  Մանկավարժության առարկան և խնդիրները: Թեմա-2 Գիտա-

մանակվարժական հետազոտման մեթոդոլոգիան և մեթոդները: Թեմա-3  

Մանկավարժական  գործընթացը: Թեմա-4 Կրթության կազմակերպումը և 

կառուցվածքը:  Թեմա-5 Անձնավորության զարգացումը և դաստիարակությունը:   

Թեմա-6 Համակողմանի կրթությունը և անձնավորության դաստիարակությունը:  

Թեմա-7 Ուսուցչի մանկավարժական ընդունակությունները: Թեմա-8 

Դաստիարակությունը որպես մանկավարժական համակարգ: Թեմա-9 

Դաստիարակության մեթոդների ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա-10 Բարոյական 

դաստիարակություն:  Թեմա-11 Գեղագիտական դաստիարակություն: Թեմա-12 

Ընտանիքի դերը մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում: Թեմա-13 

Աշխատանքային դաստիարակություն:  Թեմա-14 Ուսուցման գործընթացի էությունը:  

Թեմա-15 Ուսուցման սկզբունքները:  Թեմա-16 Ուսուցման մեթոդները:  Թեմա-17 

Ուսուցման բովանդակությունը:  Թեմա-18 Ուսուցման կազմակերպման ձևերը:  Թեմա-

19 Դպրոցավարություն:  

    

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ. . . . 05050505        ԹվանշանայինԹվանշանայինԹվանշանայինԹվանշանային    էլեկտրոնայինէլեկտրոնայինէլեկտրոնայինէլեկտրոնային    բարձրբարձրբարձրբարձր    տեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներ        ((((2222    կրիդիտկրիդիտկրիդիտկրիդիտ))))    

            Շաբաթական 2 ժամ      (16 դասախոսություն, 16 լաբորատոր) 

6-րդ կիսամյակ, ստուգարք  

Դասընթացի նպատակն է. 

 Ուսանողներին զինել թվանշանային տեխնոլոգիաների մասին գիտելիքներով: 

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական և մեթոդական 

գիտելիքները: Ուսանողներին լիարժեք տեղեկատվություն տալ թվանշանային 

տեխնոլոգիաների, սխեմոտեխնիկական միջոցների և ծրագրային ալգորիթմների 

թվանշանային իրականացման մասին: Թվանշանային տեխնոլոգիաների 

բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքները և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյուարդյուարդյուարդյունքներընքներընքներընքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է 

         1. գաղափար ունենա էլեկտրոնային թվանշանային բարձր տեխնոլոգիաներ 

առարկայի և հիմնական խնդիրների մասին 
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        2. իմանա էլեկտրոնային թվանշանային բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման 

ուղիները, տրամաբանական մաթեմատիկայի ֆունկցիաները և նույնությունները, 

թվանշանային նոր տեխնոլոգիաների զարգացման միտումները, թվանշանային արդի 

տեխնոլոգիաների ուղղությունները, թվանշանային սարքերի հիմնական 

կառուցվածքային մոդուլները և նրանց աշխատանքի սկզբունքները 

        3.տիրապետի էլեկտրոնային թվանշանային բարձր տեխնոլոգիաների հիմնական 

հասկացություններին և թվանշանային համակարգերի նախագծման սկզբունքներին 

       4.կարողանա գործնականում կիրառել էլեկտրոնային թվանշանային բարձր 

տեխնոլոգիաների մեթոդները, անհրաժեշտ կերպով ինքնուրույն նախագծել 

տարատեսակ սխեմաներ, տալ սխեմոտեխնիկական լուծումներ` օպտիմիզացնելով 

անհրաժեշտ ֆունկցիաները, 

      5.ձեռք բերի ունակություններ էլեկտրոնային թվանշանային բարձր 

տեխնոլոգիաների կիրառության, թվանշանային սարքերի տեխնիկական և ծրագրային 

սպասարկման, թվանշանային համակարգերի , ըստ պարամետրերի, կազմման և այլն 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա1.Իմպուլսային և թվանշանային ազդանշաններ: Թեմա2. Հաշվողական 

համակարգի կառուցման սկզբունքներ: Թեմա3. Հաշվողական համակարգի 

մակրոպրոցեսներ և կառուցվածքային մոդուլներ, ընդհանրացված ֆունկցիոնալ 

ինֆորմացիոն քարտ: Թեմա4. Հաշվողական համակարգի ֆունկցիոնալ մակարդակներ, 

հաշվողական համակարգի ևմիկրոպրոցեսորի ճարտարապետություն: Թեմա 5. 

Պրոցեսորների.հրամանների ֆորմատ, օպերացիաների դասակարգում: Թեմա6. 

Պրոցեսորների.հրամանների ֆորմատ, օպերացիաների դասակարգում: Թեմա7. 

Հասցեավորման մեթոդներ, ստեկային հիշողություն:Թեմա8. Պրոցեսորի կառուցվածքը 

և աշխատանքի ալգորիթմը: Թեմա9. Էլեկտրոնային բանալիներ, սխեմոտեխնիկական 

միջոցների կիրառում, արագագործ տարրերի (Շոտկիի անցումով սարքերի) կիրառում: 

Թեմա10. Հաշվողական համակարգի տարրերի կոմպլեքս, տրամաբանական տարրեր, 

ինտեգրալ միկրոսխեմաներ:Թեմա11. ՌՏՏ (Ռեզիստոր - Տրանզիստոր Տրամաբա-

նությամբ, ԴՏՏ (Դիոդ - Տրանզիստոր - Տրամաբանությամբ), ՏՏՏ (Տրանզիստոր-

Տրանզիստոր Տրամաբանությամբ), ԷԿՏՏ` (Էմիտերային Կապով Տրանզիստորային 
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Տրամաբանությամբ) սխեմաներ: Թեմա12. Հիշողության տարրեր, RS, JK, T և D 

տրիգերներ: 

    

աաաա) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 06 06 06 06    ----    ԷլեկտրատեխնիկաԷլեկտրատեխնիկաԷլեկտրատեխնիկաԷլեկտրատեխնիկա    ևևևև    էլեկտրոնիկաէլեկտրոնիկաէլեկտրոնիկաէլեկտրոնիկա    ---- 4  4  4  4 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական  3.5 ժամ (24 - դասախոսություն, 16 - գործնական, 16 –   լաբորատոր) 

 3– րդ կիսամյակ, քննություն,  

 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տեսական և գործնական գիտելիքներ տալ 

էլեկտրական շղթաների, էլեկտրաչափիչ գործիքների, էլեկտրական մեքենաների, 

կիսահաղորդչային սարքերի և նրանց հիման վրա  ստեղծված էլեկտրոնային սարքերի 

ու այդ սարքերի կիրառությունների մասին:   

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. պետք է կարողանա  ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում: 

2. կկարողանա որոշ հետազոտական և կիրառական հարցերի վերաբերյալ 

հանդես բերել ինքնուրույնություն: 

3. կտիրապետի անվտանգության տեխնիկայի կանոններին ու 

պահանջներին: 

4. կկարողանա դրանք կիրառել էլեկտրատեխնիկական, 

ռադիոտեխնիկական և այլ աշխատանքներ կատարելիս:  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը.... 

Թեմա 1. Փոփոխական հոսանքի միաֆազ շղթաներ:    Թեմա 2. Փոփոխական 

հոսանքի եռաֆազ շղթաներ: Թեմա 3. էլեկտրական չափումներ և սարքեր: Թեմա 4....    

Տրանսֆորմատորներ և էլեկտրական մեքենաներ: Թեմա 5. Ավտոմատիկայի 

էլեմենտներ: Թեմա 6. Էլեկտրոնիկայի հիմունքներ: Թեմա 7. Անվտանգության 

տեխնիկայի տարրերը: 

 

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ    07070707    ----        ՏեխնոլոգիաներիՏեխնոլոգիաներիՏեխնոլոգիաներիՏեխնոլոգիաների    դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա    ----((((6666    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    
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Շաբաթական  5 ժամ (32 - դասախոսություն, 32 - գործնական,32 լաբորատոր) 

6 – րդ կիսամյակ, քննություն    

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Առարկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տեխնոլոգիաների 

ուսուցման մեթոդների, հիմնական և դիդակտիկական սկզբունքների, դասապրոցեսի 

բաղադրամասերի, ուսումնանյութական բազայի, դասի կառուցվածքի տիպերի, 

թեմատիկ պլանավորման, օրվա դասի պլանավորման, արտադասարանային 

աշխատանքների կազմակերպման եղանակների հետ:    

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի տեխնոլոգիաների դասավանդման մեթոդիկա առարկայի 

տեսական գիտելիքների համակարգին 

2. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

3. ինքնուրույն կկազմակերպի դասապրոցեսը, նախապատրաստի դիդակտիկ 

նյութերը, ուսուցման տեխնիկական միջոցները, տեխնիկական 

փաստաթղթերը (գծագիր, տեխնիկական քարտ), ընտրի դասապրոցեսին 

անհրաժեշտ աշխատանքի օբյեկտը, գործիքները, սարքավորումները, 

հարմարանքները, կազմի թեմատիկ և օրվա դասի պլաններ 

4. կկարողանա դասանյութը ենթարկել մեթոդական մշակման 

5. կկարողանա վերլուծության ենթարկել իր վարած դասերը: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը.... 

Թեմա1.  Տեխնոլոգիաների դասավանդման մեթոդիկա  առարկան, խնդիրները, 

գիտա-հետազոտական մեթոդները: Հիմնական և դիդակտիկական սկզբունքները 

 Թեմա2 Տեխնոլոգիաների ուսուցման համակարգեր: Թեմա3. Ուսուցման մեթոդները: 

Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգում և գնահատում: 

Թեմա4....Դասը որպես ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման հիմնական 

ձև: Թեմա5. Դաստիարակության խնդիրները և արտադասարանային 

պարապմունքներ: Թեմա6. Ուսումնական արհեստանոցների ուսումնա–նյութական 

բազա: Թեմա7. Ձեռքի մշակման տեխնոլոգիական օպերացիաների դասավանդման 

մեթոդական առանձնահատկությունները: Թեմա8. Մեքենայացված օպերացիաների 
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դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները: Թեմա9. 

Էլետկրատեխնիկական աշխատանքների դասավանդման մեթոդական 

առանձնահատկությունները: Թեմա 10. Տեխնիկական խնդիրները:  Արտադրական  

աշխատանք: 

 

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ    08080808    ----        ԱվտոմեքենաԱվտոմեքենաԱվտոմեքենաԱվտոմեքենայիյիյիյի    կառուցվածքկառուցվածքկառուցվածքկառուցվածք    ևևևև    սպասարկումսպասարկումսպասարկումսպասարկում   (4    (4    (4    (4 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 3 ժամ (24 - դասախոսություն, 32– լաբորատոր) 

3-րդ կիսամյակ, քննություն  

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին գիտելիքներ տալ ավտոմոբիլի շարժման 

ընդհանուր դինամիկայի վերաբերյալ, շարժիչների աշխատանքային սկզբունքների, 

քառատակտ և երկտակտ շարժիչների ներածման, սեղման, աշխատանքային ու 

արտածման տակտերի, հզորության կորուստների, օ. գ.գ-ի և հավասարակշռության 

վերաբերյալ: Ծանոթանում են շարժիչների ընդհանուր կառուցվածքին, շուռտվիկ – 

շարժաթևային և գազաբաշխման մեխանիզմների, սնման, հովացման, յուղման ու 

վառոցքի համակարգերի կառուցվածքին, աշխատանքի սկզբունքներին, շահագործման 

ընթացքում  ի հայտ եկող անսարքություններին և նրանց վերացման մեթոդներին: 

ՈՒսումնասիրում են տրանսմիսիայի` կցորդչի, փոխանցման տուփի, կարդանային 

փոխանցման, գլխավոր փոխանցման, արգելակային համակարգի, ղեկավարման 

համակարգի և կախոցքի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքները, շահագործման 

ընթացքում հնարավոր անսարքությունները և նրանց վերացման ուղիները: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. բացատրել հանգույցների և մեխանիզմների կառուցվածքը և   աշխատանքի 

սկզբունքները, 

2. համեմատել և բաղադրել պլակատը, իրական մեխանիզմը և հանգույցը, 

3. քանդել և հավաքել պարզ մեխանիզմները և հանգույցները, 

4. կատարել որոշ պարզ մեխանիզմների կարգավորման աշխատանքներ, 

5. ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: 

    ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    
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Թեմա 1. Ավտոմոբիլների դասակարգում,նրանց ներկայացվող պահանջները և 

ընդհանուր կառուցվածքը: Թեմա 2. Ներքին այրման շարժիչների կառուցվածքը, 

աշխատանքի սկզբունքները, քառատակտ   շարժիչի տակտերը, հզորությունը, օ.գ.գ.: 

Թեմա 3. Շուրտվիկ շարժաթևային մեխանիզմ: : : : Թեմա 4. Գազաբաշխման մեխանիզմ: 

Թեմա 5. Սնման համակարգ: Թեմա 6. Հովացման համակարգ: Թեմա 7. Յուղման 

համակարգ: Թեմա 8. Վառոցքի համակարգ: Թեմա 9. Կցորդիչ: Փոխանցման տուփ: 

Թեմա 10. Կարդանային փոխանցում: Գլխավոր փոխանցում: Թեմա 11. Արգելակային 

համակարգ: Թեմա 12. Ղեկային վարում: Թեմա 13. Կախոցք: 

Շարժվող ավտոմոբիլի վրա ազդող ուժե րը և նրա շարժման օրինաչափությունները: 

դդդդ) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 09 09 09 09    ----    ԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքի    պաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանությունպաշտպանություն    ևևևև    կենսագործունեությանկենսագործունեությանկենսագործունեությանկենսագործունեության    

անվտանգությունանվտանգությունանվտանգությունանվտանգություն    ---- 2  2  2  2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական  2 ժամ  (16 - դասախոսություն, 8 - գործնական) 

 1 կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Առարկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ աշխատանքային 

օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին: Գիտելիքներ տալ աշխատողների 

անվտանգության և առողջության պահպանման, սոցիալ-տնտեսական, 

կազմակերպական-տեխնիկական, սանիտարահիգենիկ,բուժկանխարգելիչ, 

հրդեհային անվտանգության և այլ մրջոցառումների վերաբերյալ:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա. 

1. աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական 

դրույթները, 

2. անվտանգության տեխնիկայի նորմերը և կանոնները ուսումնական և 

արտադրական ձեռնարկություններում, 

3. արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի վերաբերյալ պահանջները, 

4. առաջին օգնության կազմակերպումը և անհրաժեշտ միջոցները, 

5. պետական և մասնավոր ունեցվածքի պահպանման հակահրդեհային 

միջոցառումները: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը.... 
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Թեմա 1. Աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական 

հիմունքներ:    Թեմա 2. Արտադրական սանիտարիա: Թեմա 3. Աշխատանքի 

անվտանգության հիմունքներ: Թեմա 4....    Հրդեհային անվտանգություն: Թեմա 5. 

Արտակարգ իրավիճակներ: 

 

գգգգ) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 10 10 10 10    ----    ՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիական    պրոցեսներիպրոցեսներիպրոցեսներիպրոցեսների    ավտոմատացումավտոմատացումավտոմատացումավտոմատացում    ևևևև    ավտոմատավտոմատավտոմատավտոմատ    

վերահսկումվերահսկումվերահսկումվերահսկում    –––– 4  4  4  4 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական  3 ժամ (32 - դասախոսություն, 16-լաբորատոր) 

7– րդ կիսամյակ, քննություն 

 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ մեքենաշինության 

տեխնոլոգիական պրոցեսների  ավտոմատացման, ավտոմատ համակարգերի 

հիմնական հանգույցների աշխատանքների  և նրանց նախագծման  մեթոդների մասին: 

Ծանոթացնել ժամանակակից ավտոմատ հոսքային գծերի աշխատանքներին, տալ 

հասկացություններ ձևավորել արդյունաբերական ռոբոտների և նրանց 

աշխատանքների սկզբունքների մասին:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ինքնուրույն նախագծել որևէ ավտոմատ ղեկավարման 

սկզբունքային սխեմա: 

2. կկարողանա ինքնուրույն կարդալ տրված ավտոմատ համակարգի 

սկզբունքային սխեման և բացատրի այդ համակարգի աշխատանքը: 

3. կկարողանա  ձեռք բերված գիտելիքները  կիրառել  կուրսային 

աշխատանքների և ավարտաճառերի կատարման ժամանակ: 

4. կկարողանա յուրացված գիտելիքները օգտագործել տեխնոլոգիաների 

ուսուցման պրոցեսում: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը 

Թեմա 1. Հիմնական հասկացություններ արտադրության  ավտոմատացման 

մասին: Թեմա 2. Մետաղահատ հաստոցների ավտոմատ կառավարման սիստեմներ: 
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Ավտոմատ գծերի հիմնական հանգույցները և տարերը: Թեմա 3. Մետաղահատ 

հաստոցների բեռնավորման ավտոմատացումը: Թեմա 4.  Չափերի  հսկաման 

ավտոմատացումը մեքենաշինության մեջ: Թեմա 5.  Հասկացություններ ավտոմատ 

գծերի մասին: Թեմա 6.  Չափումներ, չափման սխալանքը, նրանց տեսակները: Թեմա 7. 

Օրինաչափ և պատահական սխալանքներ: Թեմա 8. Մետաղահատ հաստոցների 

թվածրագրային ղեկավարման սիստեմներ: Թեմա 9. Հասկացողություններ ռոբոտների 

մասին, արդյունաբերական ռոբոտներ: Թեմա10. Ավտոմատացված արտադրամասեր և 

գործարանն: Թեմա 11. Կարճ միացված միաբևեռ ասինխրոն շարժիչի 

հեռակառավարման սխեման: Թեմա 12. Մուֆելային վառարանի ջերմաստիճանի 

ավտոմատ կառավարման սխեման: Թեմա 13. Սպիրտի արտադրության մասնակի 

ավտոմատացումը: Թեմա 14. Ավտոմատացված գործարանների կինոցուցադրում: 

ՏՏՏՏ. 57. 57. 57. 57. . . . ԱրդյունաբերությանԱրդյունաբերությանԱրդյունաբերությանԱրդյունաբերության    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    –––– (5  (5  (5  (5 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ )  )  )  )     

Շաբաթական 3 ժամ ( 32 դասախոսություն, 24 գործնական) 

8– րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

 Ուսանողներին պարզաբանել արդյունաբերության կառավարման հետ 

առընչվող հիմնախնդիրները, մեթոդները, ձևերը և եղանակները, սովորեցնել այն 

բազմաբնույթ և բազմատեսակ կապերը, որոնցով յուրաքանչյուր կազմակերպություն 

կապված է արտաքին միջավայրի և ներքին իրավիճակի հետ: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

 1.կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել պրակտիկ կյանքում, 

 2.կկարողանա կազմակերպությունում ճիշտ իրականացնել աշխատանքի և 

կառավարման ֆունկցիաների բաժանում, 

 3.կկարողանա կառավարման բնագավառում կատարել ճիշտ որոշումներ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

Թեմա 1. Կառավարման գործընթացը և գործառույթները: Թեմա 2. Կազմակերպումը 

որպես կառավարման գործառույթ: Թեմա 3. Կառավարման մեթոդները: Թեմա 4. 

Արտադրության կառավարումը: Թեմա 5. Նորամուծական գործունեության 

կառավարման կազմակերպման կառուցվաքները: Թեմա 6. Նորամուծական 
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գործունեության ֆինանսավորման աղբյուրները: Թեմա 7. Ձեռնարկատիրական ռիսկի 

էությունը և բովանդակությունը: Ռիսկի տեսակները և կառավարումը: Թեմա 8. 

Ֆինանսների կառավարում: Թեմա 9.  Սեփականության կառավարում:  Թեմա 10. 

Ապրանքի որակի կառավարում:  Թեմա 11. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում:  

Թեմա 12. Ինվեստիցիաների և ինվեստիցիոն նախագծերի կառավարում: 

 

ԸնտրովիԸնտրովիԸնտրովիԸնտրովի    դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց 

ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    կուրսկուրսկուրսկուրս (հոգեբանություն)- (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական     2   ժամ, 22 դասախոսություն, 8 սեմինար 

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    կուրսկուրսկուրսկուրս (մանկավարժություն) -(2 կրեդիտ) 

 Շաբաթական    2    ժամ, 22 դասախոսություն, 8 սեմինար 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    կուրսկուրսկուրսկուրս (տնտեսագիտական առարկա)--(2 կրեդիտ) 

Շաբաթական    2    ժամ, 22 դասախոսություն, 8 սեմինար 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

    

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    առողջապահականառողջապահականառողջապահականառողջապահական    

ԿևՖԿևՖԿևՖԿևՖ 51  51  51  51 ----    ՏարիքայինՏարիքայինՏարիքայինՏարիքային    ֆիզիոլոգիաֆիզիոլոգիաֆիզիոլոգիաֆիզիոլոգիա (2  (2  (2  (2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ լաբորատոր) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

                                    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆիզիոլոգիայի 

հիմունքներին, նրանց գիտելիքներ տալ նյարդային համակարգի,   գլխուղեղի 

բարձրագույն ֆունկցիաների և մարդկային օրգանիզմի այլ համակարգերի 

ֆունկցիաների և գործունեության վերաբերյալ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա մարդու օրգանիզմի կառուցվածքի յուրահատկությունները, 
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2. կտիրապետի մարդկային օրգանիզմի տարբեր համակարգերի ֆունկցիաների և 

գործունեության վերաբերյալ գիտելիքների: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա-1 Նյարդային համակարգի  ֆիզիոլոգիան և տարիքային առանձնա-

հատկությունները: Թեմա-2 Գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաները և նրանց 

տարիքային առանձնահատկությունները: Թեմա-3 Զգայական համակարգերի 

 ֆիզիոլոգիա: Թեմա-4 Ներզատիչ գեղձերի ֆիզիոլոգիան և տարիքային 

առանձնահատկությունները: Թեմա-5 Արյան համակարգի  ֆիզիոլոգիան և տարիքային 

առանձնահատկությունները: Թեմա-6 Սիրտ-անոթային համակարգի  ֆիզիոլոգիական 

և տարիքային առանձնահատկությունները: Թեմա-7 Շնչառության համակարգի 

ֆիզիոլոգիական և տարիքային առանձնահատկությունները: Թեմա-8 

Արտազատության համակարգի  ֆիզիոլոգիական և տարիքային 

առանձնահատկությունները:  

ԲժշկԲժշկԲժշկԲժշկ 52  52  52  52 ----    ԲժշկագիտությանԲժշկագիտությանԲժշկագիտությանԲժշկագիտության    հիմունքներհիմունքներհիմունքներհիմունքներ    ևևևև    առողջությանառողջությանառողջությանառողջության    պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում (3  (3  (3  (3 

կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 3 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական, 8 ժամ 

լաբորատոր) 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

 Դասընթացի նպատակն  է ուսանողներին գիտելիքներ տալ, որոնք անհրաժեշտ 

են հիվանդին (տուժածին) առաջին օգնություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև առողջ 

ապրելակերպի համար: Առարկան նպատակ ունի ուսանողներին գիտելիքներ տալ 

հիվանդի հետազոտության մեթոդների, սիրտ-անոթային, շնչառական, մարսողական, 

միզասեռական, ներզատիչ համակարգերի առավել հաճախ հանդիպող 

հիվանդությունների և որոշ ին ֆեկցիոն հիվանդությունների ու ին ֆեկցիայի 

կանխարգելման միջոցառումների, ինչպես նաև տարբեր վնասվածքների ու 

թունավորումների, վերակենդանացման ու ցավազրկման, առողջ ապրելակերպի 

մասին, որոնք անհրաժեշտ են առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

2. կտիրապետի հիվանդի (տուժածի) հետ վարվեցողության կանոններին 

(տեղափոխում, խնամք, անձնական հիգիենա), 

3. կկարողանա չափել մարմնի ջերմաստիճնը, պուլսը, զարկերակային 

ճնշմումը, 

4. կարողանա ճանաչել և գնահատել արտակարգ իրավիճակներ, 

5. կսովորի ճիշտ և արագ գործել շտապ դեպքերում, ժամանակին ձեռնարկել 

հմուտ գործողություններ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա-1 Օրգանիզմի հիմնական օրգան համակարգերի կառուցվածքը և  ֆունկցիաները: 

Հասկացություն հիվանդության մասին:  Թեմա-2 Հիվանդների քննության մեթոդները: 

Հիվանդի անհատական հիգիենան:  Հիվանդի խնամքի նշանակությունը:  Թեմա-3 

Մարմնի ջերմության չափման եղանակները: Պուլսի չափումը: Զարկերակային ճնշման 

չափումը: Դեղամիջոցների օգտագործման եղանակները: Օրգանիզմի ռեակցիան 

դեղամիջոցների կրկնակի օգտագործման դեպքում: Թեմա-4 Սիրտ-անոթային 

համակարգի հիվանդություններ` ստենոկարդիա, սրտամկանի ին ֆարկտ, 

հիպերտոնիկ հիվանդություն: Թեմա-5 Սուր սիրտ-անոթային անբավարարություն, 

ուշագնացություն, կոլլապս` մինչ բժշկական օգնությունը: Սիրտ-անոթային 

համակարգի հիվանդություններով հիվանդների խնամքը: Թեմա-6 Շնչառական 

համակարգի հիվանդություններ` բրոնխիտ, թոքաբորբ, պլևրիտ, բրոնխիալ ասթմա: 

Շնչառական համակարգի հիվանդություններով հիվանդների խնամքը: Շնչառության 

տեսակները:  Թեմա-7 Մարսողական համակարգի հիվանդություններ` գաստրիտ, 

ստամոքսի և տասներկու մատնյա աղու խոցային հիվանդություն: Ստամոքսի լվացում, 

հոգնաներ: Մարսողական համակարգի հիվանդությունով հիվանդի խնամքը: Թեմա-8 

Հասկացություն արյան խմբերի և ռեզուս գործոնի մասին: Արյունահոսության 

տեսակները, դադարեցման եղանակները: Թեմա-9  Վնասվածքներ, դասակարգումը: 

Բաց վնասվածքներ, առաջին օգնությունը: Փակ վնասվածքներ` սալջարդ, հոդախախտ, 

առաջին օգնությունը: Թեմա-10 Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ` 

ցիստիտ, նե ֆրիտ, միզաքարային հիվանդություն: Միզասեռական համակարգի 
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հիվանդությունով հիվանդի խնամքը: Թեմա-11 Ներզատական համակարգի 

հիվանդություններ` շաքարային դիաբետ, էնդեմիկ խպիպ: Արյան շրջանառության վրա 

ներգործող միջոցներ:  Թեմա-12 Առաջին օգնությունը սուր փսիխոզի, հիստերիայի և 

էպիլեպսիայի նոպայի ժամանակ: ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ:  Թեմա-13 Կենցաղային 

թունավորումներ, առաջին օգնությունը: Օձի և կարիճի խայթոցներ, առաջին 

օգնությունը: Բուժքրոջ (եղբոր) պարտականությունները: Թեմա-14 Գլխի, պարանոցի և 

ողնաշարի վնասվածքներ: Թեմա-15 Կրծքավանդակի վնասվածքներ, առաջին 

օգնությունը: Որովայնի և կոնքի խոռոչի վնասվածքներ, առաջին օգնությունը: Թեմա-16 

Կոմբինացված և համակցված վնասվածքներ, առաջին օգնությունը: Վնասվածքային 

շոկ, հակաշոկային միջոցառումներ: Թեմա-17 Վերքային ին ֆեկցիա: Պայքարի 

միջոցները: Հականեխություն և աննեխություն: Վիրակապություններ: Թեմա-18 

Այրվածքներ: Ցրտահարում: Էլեկտրահարում: Ջրահեղձում: Առաջին օգնությունը այդ 

վնասվածքների ժամանակ: Թեմա-19 Վերակենդանացում և ցավազրկում: Երկարատև 

ճնշման համախտանիշ, առաջին օգնությունը: Թեմա-20 Ոսկրերի կոտրվածքներ, 

առաջին օգնությունը: Հիվանդների և վիրավորների տեղափոխումը: 

 ԸՖԴԸՖԴԸՖԴԸՖԴ 51 51 51 51---- ՄարմնակրթությունՄարմնակրթությունՄարմնակրթությունՄարմնակրթություն 102  102  102  102 ժամժամժամժամ    

 Առաջին և երկրորդ կիսամյամներում դասավանդվում է 4 ժամով, երրորդ և 

չորրորդ կիսամյակներում` 2 ժամով: Կրեդիտային միավոր չի հատկացվում: 

 -ՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիական    առարկաներառարկաներառարկաներառարկաներ    

աաաա) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 11 11 11 11    ----    ՏեսականՏեսականՏեսականՏեսական    մեմեմեմեխանիկախանիկախանիկախանիկա  (  (  (  (5555    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական  5 ժամ (32 - դասախոսություն, 32- գործնական) 

  3-րդ կիսամյակ, քննություն 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել նյութական մարմինների 

(նրանցից կազմված համակարգի) շարժման կամ հավասարակշռության մեջ գտնվելու 

վերաբերյալ օրենքների ուսումնասիրմամբ,մեխանիկայի աքսիոմների, օրենքների և  

ընդհանրապես մեխանիկական երևույթների մասին, ձևավորել մեխանիկայի 

բնագավառում տեսական և փորձարարական խնդիրներ լուծելու, տեղեկատվական 

տարբեր աղբյուրներից ինքնուրույն, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու հմտություններ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք է  բերվում խնդիրների լուծման  գործնական հմտություններ, 

2. տեսական գիտելիքների ինքնուրույն կիրառություն և մեխանիկական 

երևույթների մեկնաբանություն, վերլուծություն տարբեր բնագավառներում: 

3. տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից ինքնուրույն  օգտվելու 

հմտություններ: 

    ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա1.1.1.1. Պինդ մարմնի ստատիկա:Հիմնական հասկացություններ և ստատիկայի 

աքսիոմները:    ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 2. 2. 2. 2. Զուգամիտող ուժային համակարգեր: Ուժերի գումարումը: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 3. 3. 3. 3. Զուգահեռ ուժերի համակարգ: Ուժազույգ: Հարթ կամայական ուժային 

համակարգեր:    ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 4. 4. 4. 4. Տարածական ուժային համակարգեր: Ծանրության կենտրոն: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 5. 5. 5. 5. Կետի կինեմատիկան, հիմնական հասկացություններ: Շարժման տրման  

եղանակները: Արագությունների և արագացումների որոշումը:    ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 6. 6. 6. 6. Պինդ մարմնի 

հանընթաց և պտտական շարժումը: Պինդ մարմնի հարթ զուգահեռ շարժումը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 7. 7. 7. 7. 

Կետի բարդ շարժում: Կետի դինամիկա: Դինամիկայի օրենքները:    ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 8. 8. 8. 8.    Կետի 

շարժման դիֆերենցիալ հավասարումները:Դինամիկայի ուղիղ և հակադարձ 

խնդիրները: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 9. 9. 9. 9. Կետի դինամիկայի ընդհանուր թեորեմները:    ԹեԹեԹեԹեմամամամա 10. 10. 10. 10. 

Մեխանիկական համակարգ: Համակարգի դինամիկա: Մարմնի իներցիայի մոմենտ: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 11. 11. 11. 11. Համակարգի զանգվածների կենտրոնի շարժման թեորեմը:    ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 12.  12.  12.  12. 

Շարժման քանակի փոփոխման թեորեմ: Շարժման քանակի մոմենտի փոփոխման 

թեորեմ:    ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա 13. 13. 13. 13. Համակարգի կինետիկ էներգիայի փոփոխման թեորեմը: 

    

գգգգ) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ    12121212    ----        ՆյութերիՆյութերիՆյութերիՆյութերի    դիմադրությունդիմադրությունդիմադրությունդիմադրություն  (  (  (  (4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 3 ժամ ( 24- դասախոսություն, 24 - գործնական) 

       4-րդ կիսամյակ, քննություն        

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր 

կոնստրուկցիաների, մեքենամասերի ամրության, կոշտության և կայունության 

հաշվարկման մեթոդների հետ: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    
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 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի գիտելիքների և կկիրառի այն կոնստրուկցիաների, մեքենամասերի 

և նրանց նյութերի ամրության, կոշտության ու կայունության խնդիրների 

լուծման նկատմամբ, 

2. կյուրացնի զանազան կոնստրուկցիաների հաշվարկման մեթոդները 

3. կկարողանա կառուցել կտրող ուժերի և ծռող մոմենտների էպյուրները և նրանց 

կառուցման հաջորդականությունը 

    ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

 Թեմա 1. Ներածություն: Ամրության հաշվարկների նպատակն ու խնդիրները: 

Կառույցների տարրերի տեսակները: Թեմա 2. Լարումներ: Ամրության պայմանները 

պարզագույն դեպքերում: Ներքին ճիգերի որոշումը: Թեմա 3. Ձգման լարումների 

որոշումը: Ձգման դեֆորմացիաների որոշումը: Թեմա 4. Հուկի օրենքը: Ձգման 

տեսակարար պոտենցիալ էներգիան: Ձգման և լարման դիագրամներ: Թեմա 5. 

Ամրության պաշարի գործակից: Թույլատրելի լարումների ընտրումը: Թեմա 6. 

Առանցքային սեղման ստատիկորեն անորոշելի խնդիրներ: Թեմա 7. Մաքուր սահք: 

Սահքի պոտենցիալ էներգիան:Ամրության պայմանը կտրման դեպքում: Թեմա 8. Հարթ 

պատկերի իներցիայի մոմենտները առանցքների զուգահեռ տեղափոխության դեպքում: 

Թեմա 9. Ոլորման դեֆորմացիա: Թեմա 10. Կտրող ուժերի և ծռող մոմենտների 

էպյուրները և նրանց կառուցման հաջորդականությունը: 

 

աաաա) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ  13   13   13   13 ----    ԿոնստրուկցիոնԿոնստրուկցիոնԿոնստրուկցիոնԿոնստրուկցիոն    նյութերինյութերինյութերինյութերի        տեխնոլոգիատեխնոլոգիատեխնոլոգիատեխնոլոգիա        ---- 5  5  5  5 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական  4 ժամ ( 32 -դասախոսություն,  32 –լաբորատոր) 

 5 – րդ կիսամյակ, քննություն  

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ նյութագիտության, 

նյութերի ստացման, մշակման տեխնոլոգիաների, նյութերի կառուցվածքի, 

ֆիզիկական, քիմիական և մեխանիկական հատկությունների, կոնստրուկցիոն 

նյութերի դասակարգման և մարկայավորման մասին:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է 
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1. տիրապետի կոնստրուկցիոն նյութերի տեխնոլոգիա առարկայի տեսական 

գիտելիքների համակարգին, 

2. տիրապետի նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների կատարման 

կարգին , փորձնական հաշվարկներին և եզրահանգումներին 

3. կարողանա օգտվել պարամետրական աղյուսակներից, տեղեկատուներից, 

բնութագրական դիագրամներից 

     4.  կարողանա  կատարել նյութի ճիշտ ընտրություն տարբեր կոնստրուկցիաների  

նախագծման ժամանակ 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը.... 

Թեմա 1. Ներածություն:    Թեմա 2. Մետաղների կառուցվածքը և 

հատկությունները: Թեմա 3. Համաձուլվածքների տեսության հիմունքներ: Թեմա 4....    

Երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքներ: Թեմա 5. Գունավոր մետաղներ և նրանց 

համաձուլվածքները: Թեմա 6. Փոշենյութեր: Թեմա 7. Մետաղների և 

համաձուլվածքների ջերմային և ջերմոքիմիական մշակումը: Թեմա 8. Մետաղների 

կոռոզիան և պայքարը նրանց դեմ: Թեմա 9. Ոչ մետաղական նյութեր:    

    

 

 

բբբբ) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 15 15 15 15    ----    ՄեքենաներիՄեքենաներիՄեքենաներիՄեքենաների    ևևևև    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    տեսությունտեսությունտեսությունտեսություն            ((((4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական  4  ժամ (24 - դասախոսություն, 24 գործնական,16 ժամ լաբորատոր) 

 5 – րդ կիսամյակ,քննություն  

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մեքենաների և 

մեխանիզմների կառուցվածքի, նրանց նախագծման և հետազոտման  խնդիրների, 

կինեմատիկայի և դինամիկայի հիմունքների հետ:   

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի հիմնարար գիտելիքների` մեքենաների և մեխանիզմների 

կառուցվածքի, նրանց նախագծման և հետազոտման վերաբերյալ, 

2. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 
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3. կարողանա հետազոտական և կիրառական հարցերի վերաբերյալ 

ուսումնասիրություն կատարելիս  հանդես բերել ինքնուրույնություն: 

    ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

 Թեմա 1.    Ներածություն: Թեմա 2.    Մեխանիզմների դասակարգումը և 

կառուցվածքային վերլուծությունը: Թեմա 3.    Մեխանիզմների կինեմատիկ անալիզ: 

Թեմա 4.    Մեխանիզմների ուժային անալիզ: Թեմա 5.    Մեքենաների և մեխանիզմների 

շարժման անալիզ: Թեմա 6.    Մեխանիզմների սինթեզ:    

 

աաաա) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 16 16 16 16        ՆախագծմանՆախագծմանՆախագծմանՆախագծման    հիմունքներհիմունքներհիմունքներհիմունքներ  (5   (5   (5   (5 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (30 - դասախոսություն, 30 - գործնական) 

8-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը.... 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մեքենամասերի  

հիմնական խմբերի հասկացությունների, մեխանիկական փոխանցումների 

տեսակների և կառուցվածքի մասին: Կատարել մեքենաների ուժային և 

կինեմատիկական հաշվարկ նախագծման ժամանակ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2. կկարողանա կատարել  հաշվարկային և նախագծման աշխատանքներ 

3. կկարողանա մշակել փոխանցման և այլ մեքենաների կինեմատիկական 

սխեմաներ 

4. կկարողանա կատարել  հարմարադասում 

5. կկարողանա կատարել  ուժային և դինամիկական հաշվարկներ 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը 

Թեմա1. Ընդհանուր տեղեկություններ մեքենաների մասին: Թեմա 2. 

Մեխանիկական փոխանցումներ նրանց դասակարգումը և տեսակները: Թեմա 3. 

Լիսեռներ և սռնիներ նրանց տեսակները, ամրության հաշվարկը: Թեմա 4 

Առանցքակալներ նրանց տեսակները: Թեմա 5. Մեքենամասերի ամրացման 
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եղանակները: Թեմա 6. Կցորդիչներ: Թեմա7. Երիթային և բազմաերիթային 

միացումներ:  Թեմա 8.  Գամային միացումներ:     Թեմա 9 .Եռակցված միացումներ: 

    

 

բբբբ) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 17 17 17 17    ----            ՆյութերիՆյութերիՆյութերիՆյութերի    մշակմանմշակմանմշակմանմշակման    տեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներ  4   4   4   4 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական 4 ժամ (32 - դասախոսություն, 32 –լաբորատոր ) 

6-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը.... 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ նյութերի մշակման 

տեխնոլոգիաների, մեքենամասերի պատրաստման ժամանակ արդի տեխնոլոգիական 

գործընթացների, մեխանիկական մշակման ժամանակ առաջացող սխալանքների, 

չափային և բազայավորման հիմունքների, մեքենամասերի և հանգույցների 

աշխատանքների կազմակերպման մեթոդների մասին: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա կատարել մեքենամասերի նախապատրաստվածքների օպտիմալ 

ընտրություն ելնելով տեխնիկական պայմաններից 

2.կկարողանա ինքնուրույն մշակել մեքենամասերի մեխանիկական մշակման  

տեխնոլոգիական գործընթացներ 

3. կկարողանա ինքնուրույն ընտրել անհրաժեշտ մեքենասարքավորումներ 

3.կկարողանա կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ այս կամ  այն 

տեխնոլոգիական գործընթացների տարբերակների մասին 

4. կկարողանա կատարել արտադրության արդյունավետության հաշվարկներ 

ԲովանԲովանԲովանԲովանդակությունըդակությունըդակությունըդակությունը    

 Թեմա1. Արտադրանք,արտադրանքի որակ: Դետալ, հանգույց: Թեմա 2. 

Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստում: Թեմա3. Արտադրության 

տիպերը: Թեմա 4. Սիստեմատիկական և պատահական սխալներ: Թեմա 5. 

Տեխնոլոգիական չափային շղթաներ, նրանց տեսակները: Թեմա 6. Բազաներ, 

բազավորման հիմունքներ: Թեմա 7. Մեխանիկական մշակման ազդեցությունը 

մակերևույթային շերտի որակի վրա: Թեմա 8. Մակերևույթի խորդուբորդության վրա 
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ազդող գործոնները: Թեմա 9. Մեխանիկական թողնվածք, հաշվարկը և ընտրությունը: 

Թեմա 10. Տեխնիկական նորմավորման հիմունքները: Թեմա 11. 

Նախապատրաստվածքներ, նրանց ստացման եղանակները: Թեմա 12. Իրանային  

դետալների և լիսեռների մշակման տեխնոլոգիական գործընթացը: 

    

դդդդ) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 18 18 18 18    ----    ՀիդրավլիկաՀիդրավլիկաՀիդրավլիկաՀիդրավլիկա            ((((3333    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական    3 ժամ ( 24 - դասախոսություն,  16 – լաբորատոր) 

                          3-րդ  կիսամյակ, ստուգարք     

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի  նպատակն  է գիտելիքներ հաղորդել հեղուկների շարժման ու 

հավասարակշռության օրենքների, մշակման մեթոդների և այդ օրենքների 

կիրառությունների մասին: Այդ օրենքներով կատարել հեղուկների շարժման հետ 

կապված զանազան հաշվարկներ:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա 

1. հիդրավլիկական հաշվարկների միջոցով պարզել թե ինչպիսին պիտի լինեն 

ջրմուղի, հիդրոէլեկտրակայանների խողովակների տրամագծերը 

2. ջրանցքների ընդլայնական կտրվածքի չափերը և ազատ մակերևույթների 

ձևերը 

3. հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների չափերը  և նրանց կայունությունը ջրի 

ճնշման ազդեցության տակ 

4. գրունտային հողերից ստացվող ջրի քանակը 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը.... 

Թեմա 1. Ներածություն: Թեմա 2. Հիդրոստատիկայի  հիմունքները: Հեղուկ, 

հատկությունները: Թեմա 3. Դադարի վիճակում գտնվող հեղուկի վրա ազդող ուժերը:  

Թեմա 4. Հեղուկի հավասարակշռության դիֆֆերենցիալ հավասարումները: Թեմա 5. 

Հիդրոդինամիկայի հիմունքները: Ռեյնոլդսի թվի ֆիզիկական իմաստը:  Թեմա 6. 

Հեղուկի շարժման լամինար ռեժիմ: Թեմա 6. Բեռնուլիի հավասարումը և նրա 

պրակտիկ կիրառությունը: 

 



92 

    

բբբբ))))    ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ  19  19  19  19    ----        ՋերմոտեխնիկաՋերմոտեխնիկաՋերմոտեխնիկաՋերմոտեխնիկա    ((((3333    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական  3 ժամ (24 - դասախոսություն, 16 – լաբորատոր 

 4 – րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ  ջերմային 

երևույթների, օրենքների  և  ջերմաուժային տեղակայանքների մասին, նպաստել 

պարզագույն հետազոտություններ կատարելու կարողությունների ձևավորմանը, 

սովորեցնել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից ինքնուրույն նոր գիտելիքների 

ձեռք բերմանը, նպաստել ընդհանուր տեխնիկական առարկաների խմբի մեջ մտնող 

տարբեր դասընթացների միջև կայուն  կապերի ձևավորմանը: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. պետք է տիրապետի առարկայի ծրագրային նյութի տեսական 

գիտելիքների համակարգին, 

2. կկարողանա ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել տեսական և 

փորձնական խնդիրների լուծման ժամանակ  

3. կկարողանա հաշվարկել և նախագծել ջերմափոխանակիչներ, 

ջերմաուժային տեղակայանքներ 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Ջերմոտեխնիկա առարկայի խնդիրները:    Թեմա 2. 

Ջերմոտեխնիկայի տեսական հիմունքները: Թեմա 3. Վառելանյութ և այրման 

պրոցեսներ: Թեմա 4....    Ջերմաուժային տեղակայանքներ: Թեմա 5. Ատոմային 

էներգետիկա: 

 

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ....20      20      20      20          ԿոնստրուկԿոնստրուկԿոնստրուկԿոնստրուկ. . . . նյութնյութնյութնյութ. . . . մշակմշակմշակմշակ....    պրակպրակպրակպրակ. . . . արհեստանոցումարհեստանոցումարհեստանոցումարհեստանոցում  (4  (4  (4  (4    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ)))) 

Շաբաթական      2 ժամ    24 ժամ լաբորատոր 

6-րդ  և 7-րդ կիսամյակ,ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    
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Առարկայի նպատակն է ուսանողներին նախապատրաստել ինքնուրույն 

կազմակերպել տեխնոլոգիաների ուսուցումը դպրոցում, տիրապետել 

տեխնիկատեխնոլոգիական գիտելիքներին, կարողությունների և հմտությունների 

փայտանյութի մետաղանյութի մշակման տեխնոլոգիաներից(ձեռքի և մեքենայացված) , 

գեղարվեստական մշակման եղանակներից:    

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. ծանոթանա 

1.նյութերի հատկություններին ` փայտանյութի, մետաղանյութի ձեռքի և 

մեքենայացված մշակման տեխնոլոգիական օպերացիաներին 

2.տիրապետի նրանց համապատասխան գործիքների, սարքավորումների, 

տեխնոլոգիական մեքենաների կառուցվածքին, աշխատանքի սկզբունքին 

3. տիրապետի աշխատանքի անվտանգության կանոններին  

4.կարողանա ինքնուրույն օգտվել նյութերի մշակման տեխնոլոգիական 

քարտերից 

5. կարողանա կազմել տեխնոլոգիական և հրահանգավորման քարտեր 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

Թեմա 1.Ատաղձագործական արհեստանոցի սարքավորումները :Աշխատանքի 

անվտանգության կանոնները: Թեմա2 Փայտագիտության հիմունքները: Թեմա3 

Նախապատրաստվածքի չափանշում: : Թեմա4. Փայտանյութի ձեռքի մշակում: Թեմա5.: 

Փայտանյութե դետալների միացումները: Թեմա6. Փայտանյութի մշակումը ձեռքի 

մեխանիզացված գործիքներով: Թեմա7. Փայտանյութի մեքենայացված  

մշակումը:Թեմա9. Ծանոթացում փականագործական արհեստանոցի 

սարքավորումներիհետ:Աշխատատեղի կազմակերպում: 

Թեմա10.Նախապատրաստվածքի չափանշում: Թեմա 11. Մետաղների  ձեռքի մշակում: 

Թեմա 12. Տեխնոլոգիական քարտի կիրառումով փականագործական աշխատանքնե 

Թեմա13. Մեխանիկական մշակման արհեստանոցի սարքավորումները: Թեմա14. 

Խառատային պտուտակահանման հաստոցի կառուցվածքը և մշակման 

օպերացիաները: Թեմա15. Շաղափման հաստոցի կառուցվածքը և մշակման 

օպերացիաները: Թեմա16 Ֆրեզերային հաստոցի կառուցվածքը և մշակման 

օպերացիաները 
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գգգգ) ) ) ) ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ    21212121    ––––    ՉափագիտՉափագիտՉափագիտՉափագիտությունությունությունություն    հհհհամափոխարինելիութլամափոխարինելիութլամափոխարինելիութլամափոխարինելիութլուուուունննն    ևևևև    ստանդարտեցմանստանդարտեցմանստանդարտեցմանստանդարտեցման    

հիմունքներհիմունքներհիմունքներհիմունքներ–––– 2  2  2  2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական   2 ժամ (12 - դասախոսություն, 12 – լաբորատոր) 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք     

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ մեքենամասերի 

համափոխարինելիության, ստանդարտեցման, նստեցվածքների, չափերի 

թույլտվածքների` բանվորական գծագրերի վրա դրանց գրանցման ձևերի մասին: 

Ծանոթացնել տեխնիկական չափող և ստուգող սարքերի և նրանց աշխատանքների 

սկզբունքների հետ: Ձևավորել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից ինքնուրույն  

օգտվելու հմտություններին: Կարողանա կազմել մեքենամասերի բանվորական 

գծագրեր և կարողանա կարդալ պատրաստի գծագիրը: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2.ինքնուրույն կկարողանա օգտագործել տեխնիկական չափիչ և ստուգիչ 

սարքավորումները, 

           3. կկարողանա  ձեռք բերված գիտելիքները  կիրառել  կուրսային 

աշխատանքների և ավարտաճառերի կատարման ժամանակ, 

4. կկարողանա յուրացված գիտելիքները օգտագործել տեխնոլոգիաների   

ուսուցման պրոցեսում: 

    

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը.... 

Թեմա 1. Հիմնական հասկացություններ: Թույլտվածքներ և նստեցվածքներ: 

Թեմա 2. Հարթ գլանական միացությունների թույլտվածքները և նստեցվածքները:   

Թեմա 3. Մակերևույթի ձևի ճշտությունը: Մակերևույթի  խորդուբորդությունները: 

Թեմա 4.  Հարթ կալիբրներ, նրանց թույլտվածքները: Թեմա 5. Չափային շղթաներ, 

նրանց թույլտվածքները: Թեմա 6. Միջառանցքային չափերի թույլտվածքները: Թեմա 7. 
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Անկյունային չափերի թույլտվածքները: Պարուրակային միացումների 

թույլտվածքները: Թեմա 8. Երիթային և բազմաերիթային միացումների 

թույլտվածքները: Թեմա 9. Ատամնային փոխանցումների թույլտվածքները: Թեմա 10. 

Տեխնիկական չափումներ, հիմնական հասկացություններ: Երկարության ծայրային 

չափիչներ: Թեմա 11. Լծակա–մեխանիկական սարքեր, միկրոմետրեր ինդիկատորներ, 

օպտիկական չափիչ սարքեր: 

 

ԲՈՒՀԱԿԱՆԲՈՒՀԱԿԱՆԲՈՒՀԱԿԱՆԲՈՒՀԱԿԱՆ    ԲԱՂԱԴՐԻՉԲԱՂԱԴՐԻՉԲԱՂԱԴՐԻՉԲԱՂԱԴՐԻՉ 

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ    22222222.2 .2 .2 .2 ----    ՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործական        գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեություն 1  1  1  1 –––– 2 2 2 2    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական 2 ժամ (12 դասախոսություն, 12 լաբորատոր) 

7– րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Առարկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ստեղծագործական 

գործունեության տեսական  գիտելիքների համակարգին, կազմել ստեղծագործական 

օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթեր, սովորեցնել տիրապետել տեխնիկական 

խնդիրների լուծման որոնողական մեթոդներին, սովորեցնել նախագծել  և պատրաստել 

արտադրատեսակներ և նրանց մոդելները: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. արտադրատեսակների պատրաստման ժամանակ կկարողանա կիրառել 

տեխնիկական խնդիրների լուծման մեթոդները, 

3. ինքնուրույն նախագծել և պատրաստել պարզագույն սարքավորումներ, 

հարմարանքներ, ուսումնական և տեխնիկական բնույթի մոդելներ 

 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը.... 

 Թեմա 1. Ֆունկցիոնալ-արժեքային վերլուծություն, ֆունկցիոնալ-ֆիզիկական 

կոնստրուկտավորման և զուգորդման մեթոդներ: Ուսումնական արհեստանոցների 

ուսումնա–նյութական բազա: Թեմա 2. Գեղարվեստական նախագծում, էրգանոմիկա, 

արդյունաբերական նմուշ և ապրանքանիշներ: Թեմա3. Մոդել և մոդելավորում:  



96 

    

 

ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ    23232323.2 .2 .2 .2 ----    ՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործական        գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեություն        2222–––– 2  2  2  2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական 2 ժամ (12 դասախոսություն, 24 լաբորատոր) 

8– րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ստեղծագործական 

կարողություններ և հմտություններ, զարգացնել տեխնիկական մտածողություն, 

ակտիվացնել ստեղծագործական վերաբերմունքը կատարվող աշխատանքի 

նկատմամբ, սովորեցնել տեխնիկական մոդելավորում և ուսումնա-արտադրական 

մեթոդների կիրառություն և արտադասարանային աշխատանքների ձևերի 

կազմակերպում: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

      1.կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

  2.կկիրառի տեխնիկական խնդիրների լուծման մեթոդները, նույնական 

     բնութագրերով դետալների և հանգույցների    պատրաստման  ժամանակ 

3. ինքնուրույն նախագծել և մոդելավորել պարզագույն դետալներ և մոդելներ    

4.կկարողանա կազմել և ընթերցել տեխնիկական փաստաթղթեր: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը.... 

Թեմա 1. Տեխնիկական խնդիրներ: Թեմա 2. Տեխնիկական օբյեկտների մշակում: 

Նույնական բնութագրերով դետալների և հանգույցների պատրաստում: 

Թեմա3 Որոնողական գործունեության տարրերը:Թեմա4. Արտոնագրային 

ինֆորմացիա:Խմբակի աշխատանքների կազմակերպման նյութատեխնիկական բազա: 

 

 

 ԸՏԱԸՏԱԸՏԱԸՏԱ 2 2 2 24444.1.1.1.1    ----    ԱրտԱրտԱրտԱրտ. . . . էրգանոմիկաէրգանոմիկաէրգանոմիկաէրգանոմիկա    ևևևև    գեղարվեստականգեղարվեստականգեղարվեստականգեղարվեստական    ձևավորումձևավորումձևավորումձևավորում    ((((4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական     3 ժամ (12 - դասախոսություն, 36- գործնական), 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ գեղարվեստական 

նախագծման և ձևագոյացման (կոմպոզիցիայի) օրինաչափությունների, ձևի 

երկրաչափական հիմքի, համաչափության և անհամաչափության, գույնի և 

գուներանգության, ռիթմի, տեքստուրայի, տեխնիկական էսթետիկայի խնդիրների և 

էրգոնոմիկայի պահանջների մասին: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել «տեխնոլոգիա» 

ուսումնական առարկայի դասապրոցեսում. 

2. կկատարի արտադրատեսակի կամ կոնստրուկցիայի կոմպոզիցիոն 

վերլուծություն. 

3. կկարողանա դեկորները կիրառել գեղարվեստական նախագծման և 

արտադրատեսակների պատրաստման ժամանակ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա1. Տեխնիկական էսթետիկան որպես գիտություն, նրա հիմնական 

խնդիրները: Մարդուն շրջապատող նյութա–առարկայական մրջավայրի ստեղծման 

օրինաչափությունները, գիտական հիմնավորումը: Տեխնիկական էսթետիկայի 

պահանջները: Թեմա2. Դիզայն, նրա դերը մասսայական արտադրանքի ստեղծման մեջ 

և խնդիրները:  Թեմա3. Կոմպոզիցիայի տեսություն: Օրինաչափությունները և 

հատկությունները:  

ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    

ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    կուրսկուրսկուրսկուրս (մասնագիտական)- (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական     2   ժամ, 22 դասախոսություն, 8 սեմինար 

6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    կուրսկուրսկուրսկուրս (մասնագիտական) -(2 կրեդիտ) 

 Շաբաթական    2    ժամ, 22 դասախոսություն, 8 սեմինար 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    կուրսկուրսկուրսկուրս (մասնագիտական)--(2 կրեդիտ) 

Շաբաթական    2    ժամ, 22 դասախոսություն, 8 սեմինար 
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8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

    

IV-ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական        սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար    ((((տեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներ)  )  )  )  ---- 2  2  2  2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական        սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար   (   (   (   (տեխտեխտեխտեխ. . . . դասդասդասդաս. . . . մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա) ) ) ) –––– 2  2  2  2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

    

VIVIVIVI----ԱյլԱյլԱյլԱյլ        բաղադրիչներբաղադրիչներբաղադրիչներբաղադրիչներ    

    

1-Կուրսային աշխատանք                   (6 կրեդիտ) 

2-Ուսումնական պրակտիկա               (6 կրեդիտ) 

3-Մանկավարժական պրակտիկա      (12 կրեդիտ) 

4-Պետական քննություն                      (3 կրեդիտ) 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


